1. Politica de utilizare Cookie-uri

Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de S.C. SIEPCOFAR S.A.
persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, Calea Serban
Voda 282, sector 4, iar adresa de corespondenta in Bucuresti, Calea Vacaresti, nr. 391
avand numar de ordine ininmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J40/5308/1982, avand cod unic de inregistrare fiscala RO3596251., denumita in
continuare DONAonline

2. Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat
pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se
acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un Webserver
unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet "pasiv" (nu contine programe
software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul
utilizatorului).
3. La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea
continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura
utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile DONAonline pentru a
oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: - preferintele in materie de confidentialitate
online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in
pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator
beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si
continutului lor, excluzand identificarea personala a utilizatorului.

4. Ce Cookie-uri folosim?

Cookie-uri-le pe care le folosim pot fi impartite dupa cum urmeaza:
•

In functie de perioada de stocare a cookie-urilor: cookie-uri de sesiune si cookieuri persistente
o Cookie-urile de sesiune sunt fisiere temporare ce raman pe terminalul
utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului
web).
o Cookie-urile persistente raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada
determinata (care poate fi de minute, zile, sau chiar ani) sau pana sunt sterse
manual de utilizator.

•

In functie de operatorul de date care a instalat cookie-urile: cookie-uri primare si
cookie-uri de terta parte
o Cookie-urile de terță parte sunt cookie-urile care sunt instalate de operatorii de date care
nu operează site-ul pe care utilizatorul îl accesează la momentul respectiv.
o Cookie-urile primare sunt cookie-uri instalate de operatorul de date (sau de orice persoană împuternicită de acesta) care operează site-ul web accesat de către utilizator, astfel
cum este indicat de adresa URL afișată în mod normal în bara de adrese a browserului.

Mai multe informatii cu privire la tipul modulelor cookies utilizate de site-ul nostru puteti gasi in tabelul
de mai jos:

Nume Cookie

Scop

Durata

Titular

Informare Tert

1. Cfduid

Necesar
functionare 1 an
site, indentificare siteuri sigure

Tert

zopim.com

2. language

Necesar
functionare De sesiune
site, detectare limba
preferata

Tert

chargeplatform
.com

3. @@History/@@scroll|#

Statistica

4. _ga

Statistica
2 ani
Regstrul este utilizat
pentru
identificarea
statisticilor
privind
vizitarea site-ului.

Dona

donaonline.ro

5. _gat

Statistica
Actualizeaza
dobanzii.

De sesiune

Dona

donaonline.ro

6. _gid

Statistica
De sesiune
Cum
au
utilizat
vizitatorii site-ul

Dona

donaonline.ro

7. AWSALB

Statistica

6 zile

Tert

zopim.com

8. __zlcmid

Marketing
Pastreaza setarile
pagina

1 an

Dona

donaonline.ro

Permanent Dona

donaonline.
ro

rata

de

9. 296387013

Marketing

De sesiune

Tert

chargeads.com

10. 296387014

Marketing

De sesiune

Tert

chargeads.com

11. 296387095

Marketing

De sesiune

Tert

chargeads.com

12. 356298213

Marketing

De sesiune

Tert

chargeads.com

13. 356298214

Marketing

De sesiune

Tert

chargeads.com

14. 356298295

Marketing

De sesiune

Tert

chargeads.com

15. ans3

Marketing

1 an

Tert

flx1.com

16. c

Marketing
Sincronizeaza
utilizatorii indentificati

1 an

Tert

bidswitch.net

17. check

Marketing

De sesiune

Tert

flx1.com

18. cid

Marketing
Optimizeaza
reclamelor

2 luni

Tert

adform.net

afisarea

19. cm

Marketing

2 ani

Tert

chargeads.com

20. dbm1

Marketing

29 de zile

Tert

flx1.com

21. demdex

Marketing
179 de zile
Inregistreaza navigarea
utilizatorului in pagina

Tert

demdex.net

22. dpm

Marketing

Tert

demdex.net

23. i

Marketing
1 an
Inregistreaza
datele
anonime privind adresa
Ip, locatia geografica

Tert

openx.net

24. i_112

Marketing

29 de zile

Tert

flx1.com

25. id

Marketing

2 ani

Tert

flx1.com

26. Id

Marketing
1 an
Analizeaza folosind un

Tert

mookie1.com

179 de zile

ID
unic
data
de
returnare a utilizatorilor
in pagina.
27. IDE

Marketing
1 an
Folosit pentru pentru a
regenera și a reda siteul web după ce a
vizualizat

Tert

doubleclick.net

28. Mdata

Marketing
1 an
Genereaza
cod
de
indentificare
unic,
Codul de identificare
este utilizat pentru
anunțurile afișate.

Tert

mookie1.com

29. NID

Marketing
6 luni
Genereaza
cod
de
indentificare
unic,
Codul de identificare
este utilizat pentru
anunțurile afișate.

Tert

google.com

30. r

Marketing

6 zile

Tert

flx1.com

31. r/collect

Marketing

De sesiune

Tert

doubleclick.net

32. Sess

Marketing
De sesiune
Verifica daca browserul
folosit suporta cookies

Tert

adnxs.com

33. t/v2/activity

Marketing

De sesiune

Tert

mookie1.com

34. test_cookie

Marketing
De sesiune
Verifica daca browserul
folosit suporta cookies

Tert

doubleclick.net

35. tr

Marketing

Tert

facebook.com

De sesiune

36. Tuuid

Marketing
1 an
Verifica daca userul a
acceptat cookies.

Tert

bidswitch.net

37. tuuid_last_update

Marketing

2 ani

Tert

chargeads.com

38. Tuuid

Marketing

2 ani

Tert

chargeads.com

39. tuuid_lu

Marketing

1 an

Tert

bidswitch.net

40. ug

Marketing

2 ani

Tert

chargeads.com

41. uid

Marketing
2 luni
Optimizare reclama pe
display

Tert

adform.net

42. uuid2

Marketing

3 luni

Tert

adnxs.com

43. zte#

Marketing

De sesiune

Dona

donaonline.ro

44. current_source

Neclasificat

De sesiune

Dona

donaonline.ro

45. localidtag1

Neclasificat

1 an

Dona

donaonline.ro

46. PrestaShop-

Neclasificat

19 zile

Dona

donaonline.ro

47. profile

Neclasificat

10 ani

Tert

avandor.com

48. research

Neclasificat

6 zile

Dona

donaonline.ro

49. synced

Neclasificat

2 zile

Dona

donaonline.ro

50. wia_s_s

Neclasificat

De sesiune

Dona

donaonline.ro

51. wia_visit

Neclasificat

De sesiune

Dona

donaonline.ro

52. wiak

Neclasificat

29 de zile

Tert

analytics.7w.ro

53. wiak

Neclasificat

29 de zile

Dona

donaonline.ro

8ed990b7e7b0349843f206
2cad2b0e15

5. Tipuri de module de cookies speciale
Nume Cookie

Scop

pixel

fr

Durata

Titular

Informare Tert

Marketing
De
Pentru a imbunatati experienta utilizatorilor sai, sesiune
acest website foloseste tehnologia Avandor de
profilare anonima a traficului web. In acest fel,
interactiunile dvs de pe unele site-uri sunt
colectate si analizate construindu-se un portret
robot anonim ce poate fi utilizat la
personalizarea mesajelor si reclamelor pe care le
vedeti online. Sistemul este 100% anonim si nu
contine nici o informatie care va poate identifica
personal. Aflati mai multe despre cum
functioneaza Avandor, utilizarea de cookies,
drepturile si posibilitatile dvs. de opt-out la:
profiling.avandor.com/privacy/

Tert

profiling.avando
r.com

Marketing
3 luni
Utilizat de Facebook pentru a trimite cele mai
relevante reclame utilizatorului.

Tert

facebook.com

6. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la
generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor
fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri
imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate
online - ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs,
evidentiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui
utilizator prin intermediul unui cont):
•
•
•
•
•

Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului - categorii de produse si
servicii.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor - retinerea parolelor.
Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family
mode, functii de safe search).
Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor - limitarea numarului de afisari a unei
reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics - cum ar fi confirmarea unui
anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum
un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte
website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a
imbunatati site-urile in beneficiul userilor.
Pentru a putea îmbunătăţi şi mai mult funcţionalităţile site-ului DONA este posibil
să folosim instrumente / plug-in-uri (extensii) de la terţi precum Facebook, Flickr sau
YouTube.
Aceste extensii ar putea fi folosite, de exemplu, pentru a vă putea oferi conţinut
suplimentar sau posibilitatea să împărtăşiţi conţinut de pe site-ul nostru pe reţelele
de socializare.
Având în vedere că DONA nu poate nici controla diseminarea de cookie-uri de la
terţi şi nici nu le poate bloca, vă rugăm să vizitaţi website-urile terţilor pentru a putea
afla mai multe informaţii despre ce tip de cookie-uri stochează şi cum le puteţi şterge
sau
schimba
din
setări.
Pentru instrucțiuni dezactivare cookies, consultați site-ul de asistență al browserului
dvs.

7. Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati
de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica
sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini
aceste functii, nu pot fi considerate virusi.
Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii
despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe
mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse
anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile
pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/antispyware.
In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele
de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce
utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator
de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca
prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser
si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de
transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar,
acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea
necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).
Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un
website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi
aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul
canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa
neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei
mai potrivite de protectie a informatiilor personale.
8. Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele
mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile.
Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:
•
•

Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a
reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza

computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de
navigare si al datelorpersonale de acces.
• Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului
pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand i nchideti
browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de
a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
• Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.
Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea
atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea
sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurativa ca aveti browserul mereu updatat.
Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale
versiunilor vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe
cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet - locale sau internationale. Cu o
intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua
masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau
dificil de vizitat si folosit.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau
poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu
esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste
setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browserului tau.

