Politica platformei „crestemimpreuna.com” privind modulele
cookie
Stimate partener,
Prezentul document descrie diferitele tipuri de cookie-uri care sunt utilizate în legătură cu site-ul
deținut și controlat de S.C. Agenția Feather S.R.L., de la care accesați această politică privind
modulele cookie.
Pentru a asigura buna funcționare a acestui portal, uneori plasăm în computerul dumneavoastră
mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru.

Generalități
Datele colectate prin cookies sunt colectate de către Societatea Agentia Feather S.R.L., cu sediul
în Str. Ritmului 16, bl. 431, sc. B, et. 9, ap. 57, cod poștal 021678, sector 2, București, România,
înregistrată în Registrul Comerţului sub nr J40/4882/2020, având cod fiscal: RO42482940
(denumită în continuare “Feather Agency”), fiind și deținătorul de drept al platformei web
„crestemimpreuna.com”.

Politică cookies
Începând cu intrarea în vigoare a Regulamentului European 2016/679 privind protecția și
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), vizitatorii siteurilor web au dreptul să fie informați în mod specific și la zi despre toate datele care sunt colectate
despre ei, scopul colectării ca și despre unde și cui sunt transmise aceste date.
Site-urile web aparținând Feather Agency folosesc cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o
experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.
"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul și livrarea serviciilor folosite de utilizatorii de Internet,
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precum personalizarea anumitor setări (limba, țara, prețuri afișate în moneda națională). "Cookie"urile, pe baza informațiilor pe care le adună despre utilizatori, îi ajută pe deținătorii de site-uri să
își eficientizeze produsul astfel încât acesta să fie cât mai ușor accesat de către utilizatori și de
asemenea, cresc gradul de eficiență a publicității online.
Cookie ("browser cookie" sau "HTTP cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere
și numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la Internet (computer, telefon mobil, tabletă
etc.) și este instalat prin solicitarea emisă de un web-server unui browser (ex: Firefox, Chrome).
Acest website folosește cookie-uri proprii şi de la terți în scopul îmbunătăţirii experinţei pe care
vizitatorii o au în utilizarea site-ului.
În funcţie de durata cookie-ului, site-ul nostru utilizează:
•

Cookie-uri de sesiune - înregistrează acțiunile dvs. într-o singură sesiune de navigare. La
momentul închiderii sesiunii sau a browserului, cookie-urile sunt șterse.

•

Cookie-uri permanente - sunt cele care rămân pe dispozitivul dvs. și nu sunt șterse atunci
când sesiunea de navigare este închisă, ele fiind activate automat atunci când vizitați din
nou un anumit site. Aceste cookie-uri rămân pe dispozitiv până când le veti șterge manual
(cât timp rămâne cookie-ul pe dispozitivul dvs. va depinde de durata de viață a cookieului specific, precum și de setările browserului).

•

Cookie-uri necesare contribuie la funcționarea site-ului, permițând funcții de bază cum ar
fi navigarea și accesul la zonele securizate ale site-ului web. Site-ul web nu poate funcționa
corect fără aceste cookie-uri.

•

Cookies functionale. Aceste module cookie permit site-urilor 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 web pe care le puteți personaliza. În mod similar, ele
pot fi utilizate pentru a urmări ce produse sau videoclipuri vizionati pentru a evita repetarea
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și pentru a vă permite să accesati platforme sociale. Informațiile pe care aceste cookie-uri
le colectează pot include datele personale pe care le-ați dezvăluit. Dacă nu acceptați aceste
module cookie, aceasta poate afecta performanța și funcționalitatea site-ului web și poate
restricționa accesul la conținut de pe site.
•

Cookie-uri de performanță. Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care
utilizați site-urile noastre, de exemplu, care dintre paginile dvs. accesează cel mai adesea,
timpul petrecut pe site-urile noastre și orice probleme întâlnite, cum ar fi mesajele de
eroare. Aceste cookie-uri sunt, de asemenea, utilizate pentru a permite afiliaților să știe
dacă ati accesat unul dintre site-urile noastre de la un afiliat și dacă vizita dvs. a dus la
utilizarea sau achiziționarea unui produs sau serviciu de la noi, inclusiv detalii despre
produsul sau serviciul achiziționat. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim performanța siteurilor noastre web. Aceste cookie-uri nu vă identifică ca persoană fizică. Toate informațiile
pe care le colectează aceste cookie-uri sunt agregate și, prin urmare, anonime. Acesta este
folosit numai pentru a îmbunătăți modul în care un site web funcționează.

•

Cookie-uri de statistică ajută Feather Agency să înțeleagă modul în care dvs. interacționați
cu site-ul web, de exemplu ce pagini sunt accesate cel mai des sau dacă întâmpinați erori
de navigare pe anumite pagini. Aceste tipuri de cookie-uri ne ajută să îmbunătățim
experiența de navigare pe site-ul nostru (de exemplu pentru a putea afișa cea mai potrivită
versiune de site în funție de dispozitivul folosit: mobil, desktop, tabletă) și nu prelucrează
date personale care pot identifica utilizatorul.

•

Cookies publicitare. 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 articolele citite în scopul de a crește nivelul de
relevanță al reclamelor publicate pe site-ul nostru, pentru a vă oferi publicitate orientată
precum și pentru a măsura eficiența campaniilor publicitare pe site-urile Feather Agency.
Își amintește că ați vizitat unul dintre site-urile noastre și că aceste informații sunt
distribuite altor părți, inclusiv agenților de publicitate și agențiilor noastre. Aceste cookieuri pot fi, de asemenealegate de funcționalitatea site-ului furnizată de terțe părți.
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•

Cookie-uri terţe părţi. Utilizăm un număr de parteneri care pot seta cookie-uri pe
dispozitivul dvs. în numele nostru atunci când vizitați site-urile noastre pentru a le permite
să difuzeze publicitatea personalizată a Feather Agency în domeniile lor: Facebook și
Google Display Network. Informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează pot include
date personale.

Regulamentul GDPR permite stocarea de cookie-uri pe echipamentele dumneavoastră daca sunt
strict necesare pentru buna funcționarea a siteului web. Acest site web folosește diferite tipuri de
cookie-uri. Anumite cookie-uri sunt instalate de către terți. Vă puteți modifica sau retrage în orice
moment consimțământul dat în Politica de cookie.
Puteți afla mai multe despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale și despre
cum ne puteți contacta din Politica de Confidentialitate.
În cazul în care doriți o setare mai granulară a cookie-urilor, acest lucru se poate face din setarile
browser-ului. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor.
Aceste setări se gasesc de regulă în "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browser-ului web.
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare sau puteți folosi opțiunea
"ajutor" a browser-ului pentru mai multe detalii:
•

Setări cookie în Firefox;

•

Setări cookie în Chrome;

•

Setări cookie în Edge;

•

Setări cookie în Internet Explorer;

•

Setări cookie în Safari;

•

Setări cookie în Opera.

Pagina 4

Website: featheragency.ro
Email: contact@featheragency.ro
Telefon: 0736 346 013

Pentru a ști tot ce trebuie despre cookie-uri, inclusiv cum le puteți sterge de pe calculatorul sau
dispozitivul dumneavoastră, vă rugăm să accesați: https://www.cookiebot.com/en/internetcookies/
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