Politica de Cookies Suzuki.ro

Ce este un cookie si ce utilitate are pentru utilizatorul unui website?
Acest website foloseste cookie-uri care sunt stocate sub forma unor mici fisiere text pe dispozitivul folosit
pentru a accesta website-ul. Cookie-urile sunt folosite în special pentru a se asigura functionalitatea
website-ului si pentru a facilita folosirea acestuia în mod optim de catre utilizator.
În această politică se explică modul în care utilizăm cookie-urile și ce opțiuni aveți la dispoziție în legătură
cu acestea, ca utilizator.

Durata de viață a unui cookie
Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele
cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (cookie-uri de sesiune) și nu mai sunt reținute
când utilizatorul părăsește website-ul. Unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când
utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). În orice caz, cookie-urile pot fi șterse de
utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
Pentru mai multe informatii despre modul in care modulele cookie functioneaza, puteti accesa:
• www.allaboutcookies.org
• www.youronlinechoices.eu
• www.google.co.uk/policies/technologies/cookies

Cookie-urile utilizate de Suzuki pe acest site
Pentru a asigura funcționarea optimă a site-ului web și cea mai bună experiență de utilizare posibilă,
folosim cookie-uri. Puteți șterge cookie-urile de pe dispozitivul dvs. în orice moment și puteți configura
browserul pentru a le dezactiva. Cu toate acestea, prin dezactivarea cookie-urilor, puteți constata că siteul web nu va fi pe deplin operațional. Pentru mai multe informații despre datele pe care le prelucrează
aceste cookie-uri, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate, pe care o puteți accesa făcând click
aici.

Cookie-uri plasate de terți (third party)
Anumite secțiuni de conținut de pe website pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (de
exemplu: o reclamă, un videoclip etc.). Aceste terțe părți pot plasa cookie-uri prin intermediul site-ului și

ele se numesc “cookie-uri terță parte” pentru ca nu sunt plasate de titularului site-ului. Aceste terțe părți
pot, de asemenea, să plaseze cookie-uri și semnalizatoare web pe computerul utilizatorului sau pot utiliza
tehnologii similare pentru a colecta date pentru a trimite reclame direcționate către utilizator în legătură
cu propriile servicii. În astfel de cazuri, prelucrarea datelor este guvernată de politicile de confidențialitate
și politicile privind cookie-urile stabilite de acești terți, pe care vă recomandăm să le consultați.
Politica de privacy a Google Analitycs o puteti regasi aici: https://policies.google.com/privacy?hl=ro
Politica de privacy a Youtube o puteti regasi aici: https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Cookie-uri necesare:
Acestea sunt cookie-urile care sunt necesare pentru site-ul web să funcționeze în mod corespunzător.
Aceste cookie-uri permit folosirea unor funcții de bază precum navigarea pe pagini și accesul în zonele
securizate ale site-ului. Ele nu pot fi dezactivate și, de obicei, sunt declanșate pe baza interacțiunilor dvs.
cu site-ul web, cum ar fi setarea opțiunilor de confidențialitate, conectarea sau completarea formularelor.
Denumire

Furnizor

Scop

Expira

Tip

CookieCons
ent

Suzuki.ro

Stochează starea consimțimântului
utilizatorului pentru acest domeniu.

1 an

HTTP

PHPSESSID

Suzuki.ro

Păstrează starea sesiunii utilizatorului în
timpul vizitei pe site.

Sesiune

HTTP

__utmt

Suzuki.ro

Utilizat pentru a accelera viteza cererilor către
server.

Sesiune

HTTP

Test_cookie

Doubleclick.n
et

Verifica dacă browserul utilizatorului acceptă
cookie-uri.

Sesiune

HTTP

Cookie-uri de preferință:
Aceste module cookie permit paginii noastre să-și amintească alegerile pe care le faceți (cum ar fi numele
dvs. de utilizator, limba sau regiunea în care vă aflați) pentru a oferi o experiență online mai personalizată.
Aceste module cookie pot fi, de asemenea, folosite pentru a vă aminti modificările aduse dimensiunii
textului, fonturilor și altor părți ale paginilor de internet pe care le puteți personaliza. În mod similar, ele
pot fi utilizate pentru a urmări ce produse sau videoclipuri vizionați pentru a evita repetarea și pentru a
vă permite să accesati platforme sociale. Dacă nu acceptați aceste module cookie, aceasta poate afecta
performanța și funcționalitatea paginii de internet și poate restricționa accesul la conținutul acesteia.

Denumire

Furnizor

Scop

Expira

Tip

Yt-remotecastinstalled

Youtube.com

Stochează preferințele utilizatorului in
ceea ce priveste player-ul YouTube
integrat

Sesiune

HTML

Yt-remotefastcheck-period

Youtube.com

Stochează preferințele utilizatorului in
ceea ce priveste player-ul YouTube
integrat.

Sesiune

HTML

Yt-remotesessionapp

Youtube.com

Stochează preferințele utilizatorului in
ceea ce priveste player-ul YouTube
integrat

Sesiune

HTML

VISITOR_INFO1_LIVE Youtube.com

Încearcă să evalueze lățimea de bandă
folosita de utilizatori pe paginile cu
videoclipuri YouTube integrate.

179 zile

HTTP

Cookie-uri statistice:
Aceste cookie-uri ne permit să înțelegem modul în care dvs. interacționați cu website-ul nostru, de
exemplu ce pagini sunt accesate cel mai des sau dacă întâmpinați erori de navigare pe anumite pagini,
astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța site-ului nostru. Aceste cookie-uri nu vă identifică
ca persoană fizică. Toate informațiile pe care le colectează aceste cookie-uri sunt agregate. Acest tip de
cookie este folosit pentru a îmbunătăți modul în care site-ul web funcționează.
Lucrăm continuu la îmbunătățirea site-urilor noastre web și a serviciilor digitale. În acest scop, folosim
Google Analytics pentru a analiza datele comportamentale agregate și anonimizate ale utilizatorilor noștri.
Folosim statistici obținute în acest mod pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului.
Denumire

Furnizor

tm.gif

__utma

Scop

Expira

Tip

Doubleclick.net Codul de urmărire Google Analytics care
înregistrează detalii despre Sesiune Pixel 2
browserul și computerul vizitatorului

Sesiune

Pixel

Suzuki.ro

2 ani

HTTP

Acest modul cookie (care face parte din
Google Analytics) tine evidenta numarului
de accesari ale unui vizitator pe site, atunci

cand a fost prima lor vizita, si cand ultima
vizita a avut loc
__utmb

Suzuki.ro

Folosit pentru a crea un marcaj de timp din
momentul in care un vizitator intra pe un
site. Acest modul cookie este o parte din
Google Analytics care calculeaza durata unei
vizite pe site

Sesiune

HTTP

__utmc

Suzuki.ro

Folosit pentru a crea un marcaj de timp
exact in momentul in care un vizitator
paraseste site-ul. Acest modul cookie este o
parte din Google Analytics care calculeaza
durata unei vizite pe site

Sesiune

HTTP

__utmz

Suzuki.ro

Tine evidenta traficului din locatia de unde
vizitatorul a accesat site-ul, ce motor de
cautare a utilizat, ce link-uri a vizitat, ce
cuvinte cheie a utilizat. Acest modul cookie
este o parte din Google Analytics

6 luni

HTTP

_ga

Suzuki.ro

Înregistrează un identificator unic care este
2 ani
folosit pentru a genera date statistice despre
modul în care vizitatorul utilizează websiteul

HTTP

_gat

Suzuki.ro

Utilizat de către Google Analytics pentru a
accelera rata cererilor pentru website.

Sesiune

HTTP

_gid

Suzuki.ro

Înregistrează un identificator unic care este
Sesiune
folosit pentru a genera date statistice despre
modul în care vizitatorul utilizează websiteul.

HTTP

PREF

Youtube.com

Inregistrează un ID unic utilizat de Google
pentru a păstra statistici despre modul în
care sunt accesate videoclipurile YouTube
de pe diferite site-uri web.

8 luni

HTTP

YSC

Youtube.com

Înregistrează un ID unic pentru a păstra
statisticile despre ce videoclipuri YouTube a
văzut utilizatorul.

Sesiune

HTTP

Cookie-uri de marketing (third party):
Cookie-urile pentru marketing ne ajută să ne promovăm site-ul și produsele pe care le oferim prin
intermediul acestuia.
Aceste module cookie sunt utilizate pentru a furniza conținut mai relevant pentru dvs. și interesele dvs.
Ele sunt, de asemenea, folosite pentru a reține vizita pe site, paginile accesate, pentru a observa produsele
vizualizate în scopul de a crește nivelul de relevanță al reclamelor publicate pe pagina noastră, pentru a
vă oferi publicitate orientată, precum și pentru a măsura eficiența campaniilor publicitare dezvoltate de
noi. Aceste cookie-uri pot fi, de asemenea, legate de funcționalitatea site-ului furnizată de terțe părți.
Denumire

Furnizor

Scop

Expira

Tip

Collect

Googleanalytic
s.com

Utilizat pentru a trimite date către Google
Analytics despre comportamentul și
dispozitivul vizitatorului. Urmărește
vizitatorul de lungul dispozitivelor folosite și
canalelor de marketing.

Sesiune

Pixel

IDE

Doubleclick.net

Folosit de Google DoubleClick pentru a
înregistra și a raporta acțiunile utilizatorului
siteului după ce a văzut sau a făcut clic pe
unul dintre anunturile publicitare Are scopul
de a măsura eficacitatea unui anunț
publicitar și de a prezenta anunțuri
direcționate

1 an

HTTP

Ads/gaaudiences

Google.com

Utilizat de Google AdWords pentru a
reimplica vizitatorii care sunt susceptibili de
a converti către clienți pe baza
comportamentului online al vizitatorilor pe
site-uri web.

Sesiune

Pixel

NID

Google.com

Înregistrează un ID unic care identifică
dispozitivul utilizatorului recurent. IDul este
utilizat pentru anunțuri publicitare
direcționate.

6 luni

HTTP

GPS

Youtube.com

Inregistrează un ID unic pe dispozitivele
mobile pentru a permite urmărirea pe baza
locației GPS geografice.

Sesiune

HTTP

Yt.innertube
::nextid

Youtube.com

In asteptare

Persistent

HTML

Yt.innertube
::request

Youtube.com

In asteptare

Persistent

HTML

Yt-playerbandwidth

Youtube.com

In asteptare

Persistent

HTML

Yt-playertwostagetoken

Youtube.com

In asteptare

Persistent

HTML

Modificarea preferințelor privind cookie-urile
Cookie-urile pot fi configurate manual de către utilizator. Toate cookie-urile stocate pot fi eliminate, iar
stocarea lor poate fi dezactivată cu setările corecte. Puteți configura aceste setări prin accesarea butonului
de preferințe privind cookie-urile, aflat pe paginile site-ului în partea stângă jos.
De asemenea, puteți gestiona preferințele privind cookie-urile direct din browser, urmând instrucțiunile
furnizate pe linkurile de mai jos în funcție de tipul de browser.
Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/ro-ro/topic/cum-se-%C8%99terg-fi%C8%99ierele-module-cookie%C3%AEn-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
Microsoft Egde
https://support.microsoft.com/ro-ro/microsoft-edge/%C8%99tergerea-modulelor-cookie-%C3%AEnmicrosoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Firefox https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=RO
Safari
https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/sfri11471/mac
IOS Safari
https://support.apple.com/ro-ro/HT201265

Pentru mai multe informații în legătură cu datele folosite de cookie-urile active pe site-ul web vă rugăm
să consultați Politica de confidențialitate aici.
De asemenea pentru orice informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteti contacta
responsabilul cu protecția datelor la adresa privacy@suzuki.hu.

