POLITICA DE COOKIE-URI
ÎN CADRUL PLATFORMEI www.plandeviata.ro
1. Informații generale
Asociația The Social Incubator (“ATSI” sau “Asociația”) cu sediul social în București, Sector 2, Str. Suvenir nr.9, înregistrată în Registrul Asociațiilor
și Fundațiilor sub nr.16760/A/2014, cod de înregistrare fiscală 33177409, e-mail: office@thesocialincubator.org, în calitate de operator, utilizează
tehnologii de tip cookie în cadrul Platformei „Plan de Viață” („Platforma”).
Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui browser web și apoi trimis înapoi
(nemodificat) de către web browser. Acestea îmbunătățesc experiența ta de navigare pe un site web, salvând informațiile de navigare, site-urile
putând astfel să salveze anumite informații, să îți rețină preferințele, să rețină anumite date statistice pentru a vedea audiența sau cum este
utilizat site-ul ori să îți ofere un conținut relevant.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) și este complet „pasiv”
(nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-drive-ul utilizatorului). Cookie-ul stochează anumite
informații (spre exemplu, limba preferată sau setări ale paginii web), pe care browserul dumneavoastră ni le poate retransfera atunci când
accesați din nou pagina web (în funcție de durata de viață a Cookie-ului.
Cookie-urile în sine nu solicit informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii
de internet.
Cookie-urile sunt de mai multe tipuri, respectiv cookie-uri “prima parte” (1st party) ce aparțin titularului acestui site web (ATSI) și cookie-uri
“terța parte” (3rd party) ce aparțin altor entități terțe și care nu se află în vreun fel sub controlul ATSI și pentru care trebuie verificate politicile
de cookie-uri și confidențialitate ale acestora.
Această Platformă folosește atât cookie-uri proprii „prima parte”, cât și cookie-uri de la terți „terța parte” pentru a asigura funcționarea
Platformei în condiții optime, pentru a asigura securitatea Platformei, pentru a furniza servicii adaptate nevoilor și interesului fiecarui utilizator.

Cookie-urile „terța parte” pot proveni de la următorii terți: Google Analytics, Facebook, Twitter etc. Lista completă de cookie-uri de la terți poate
fi consultată mai jos, în secțiunea Cookie-uri publicitate „terța parte”.
De asemenea, cookie-urile se împart în cookie-uri de sesiune care expiră la închiderea sesiunii web (a paginii de internet), respectiv cookie-uri
persistente care au o durată mai mare decât cea a sesiunii. Durata cookie-urilor utilizate pe Website este redată în tabelul de mai jos.
În cadrul Platformei pot exista link-uri către website-uri aparținând unor terți care nu sunt sub controlul Asociației. Odată accesate aceste linkuri, website-uri, utilizatorii se supun politicilor de cookies și de confidențialitate ale respectivelor website-uri și vă încurajăm să le citiți cu atenție.
Asociația nu are nicio responsabilitate cu privire la modul în care titularii acelor website-uri înțeleg să se conformeze regulilor de protecție a
datelor și a dreptului la viață privată în contextul comunicațiilor electronice.
Pentru a avea o imagine completă cu privire la scopurile în care website-urile utilizează în general cookie-uri, precizăm că acestea pot fi utilizate
pentru a contribui la:
• Funcționarea optimă a website-urilor (inclusiv de exemplu pentru salvarea datelor completate în formulare) și asigurarea securității
acestora;
•

Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, păstrarea anumitor setări de volum, salvare informații.

•

Oferirea deținătorului website-ului a unui feedback valoros asupra modului în care acesta este utilizat astfel încât să îl poată îmbunătăți
în mod permanent;

•

Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai
valoroasă, mai utilă și mai plăcută;

•

Îmbunătățesc eficiența publicității online.

2. De ce utilizăm cookie-uri în cadrul Platformei?
Prin utilizarea de cookie-uri, Asociația poate asigura funcționarea Platformei, faptul că utilizatorii se pot înregistra și pot accesa funcționalitățile,
activitățile/programele din cadrul Platformei în condiții optime și de siguranță (de ex., pentru salvarea datelor din câmpurile formularelor
disponibile, , primirea de notificări, , vizualizarea de fișiere media, verificarea și salvarea opțiunilor utilizatorilor cu privire la cookie-uri, bifarea

diferitelor căsuțe cum ar fi cele privind politica de confidențialitate, termenii și condițiile de utilizare și alte asemenea). Asociația nu utilizează în
mod normal cookie-uri în scopuri de marketing sau pentru a realiza profilări intruzive ori pentru a lua decizii individuale automate.
Pe lângă aceste cookie-uri de prima parte, ale Asociației există posibilitatea ca alte cookie-uri să fie plasate în funcție de secțiunile/funcționalitățile
accesate (de ex., accesarea de videoclipuri de pe YouTube), precum și alte cookie-uri statistice ori de marketing plasate de terțe părți (i.e.,
YouTube, Google). Aceste cookie-uri de terță parte nu pot fi controlate de ATSI, motiv pentru care vă încurajăm să citiți politicile de cookie-uri și
de confidențialitate ale acelor terțe părți. Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații,
sau pentru a customiza o aplicație. Platforma nu poate accesa aceste cookie-uri „terță parte”, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile
ATSI din Platformă. De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea socială va
înregistra activitatea ta.
3. Ce cookie-uri utilizează acest Website?
Categoria de
cookie-uri
Necesare
(esențiale) și
funcționale

Descriere

Denumire cookie

Cookie-urile necesare sunt, de obicei,
stabilite numai ca raspuns la acțiunile
efectuate de utilizator, cum ar fi
setarea
preferințelor
de
confidențialitate, autentificarea sau
completarea
formularelor
din
Platformă, salvarea opțiunilor privind
utilizarea cookie-urilor.

rc::a

rc::c

Scopul în care sunt Furnizorul
plasate
cookie-urilor
Acest
cookie
este
utilizat pentru a distinge
între oameni și roboți.
Acest lucru este benefic
pentru site-ul web,
pentru a face rapoarte
valabile cu privire la
utilizarea site-ului lor
web
Acest
cookie
este
utilizat pentru a distinge
între oameni și roboți.

Durata de
viață
Persistent

Google

Google

Session

Aceste cookie-uri nu stochează nicio
informație de identificare personală.
Cookie-urile funcționale sunt folosite
pentru a asigura funcționarea optimă
a Platformei, respectiv pentru a
asigura:
- transmiterea informațiilor de la o
pagină la alta, de exemplu în cazul în
care completați un test, sondaj lung;
- stocarea preferințelor, cum ar fi
limba, locația, stocarea setărilor
pentru afisare video optimă, precum
dimensiunea buffer-ului și detalii
privind rezoluția ecranului;
- salvarea detaliilor de autentificare
daca selectați această opțiune;
- citirea setărilor browserului astfel
încât Platforma să poata fi afișată în
mod optim pe ecran;
- identificarea eventualelor abuzuri,
tentative de fraudă – de ex., repetate
încercări de autentificare eșuate
Poti seta browserul să blocheze sau să
te avertizeze despre aceste cookie, dar
anumite secțiuni ale Platformei nu vor

PHPSESSID

Păstrează starea sesiunii
utilizatorului pe toate
solicitările de pagină.

plandeviata.ro

Session

CookieConsent

Stochează starea de
consimțământ a cookieului utilizatorului pentru
domeniul curent

Cookiebot

1 an

mai funcționa sau nu vor mai funcționa
în condiții optime sau conform
preferințelor exprimate.
De fiecare dată când un utilizator
vizitează Platforma, softul de analiză a
Statistice (de
traficului furnizat de o terță parte (ex.
performanță) Google Analytics) generează un cookie
de analiză a utilizatorului. Acest cookie
ne spune dacă ai mai vizitat Platforma,
cât de des este accesată Platforma și
cum este aceasta utilizată. Aceste
cookie-uri colectează date numai în
scop statistic pentru a putea
îmbunătăți Platforma în mod continuu
și experiența utilizatorilor.

Publicitate

Aceste cookie-uri vor fi utilizate doar
daca există acordul dvs.
În cazul în care avem acordul dvs.,
putem folosi astfel de cookie-uri
pentru a genera conținut adaptat
nevoilor dvs., sens în care încercăm să
obținem o imagine a lucrurilor care var putea interesa, iar pe baza acestor
lucruri care vă interesează, să adaptăm
conținutul și reclamele de pe
Platforma noastră. Putem folosi aceste
cookie-uri pentru:

_ga

_gat
_gid

fr

tr

VISITOR_INFO1_LIVE

Înregistrează un ID unic
care este utilizat pentru
a genera date statistice
despre modul în care
vizitatorul
folosește
site-ul web
Folosit
de
Google
Analytics
pentru
a
restrânge rata solicitării
Înregistrează un ID unic
care este utilizat pentru
a genera date statistice
despre modul în care
vizitatorul
folosește
site-ul web.

Folosit de Facebook
pentru a livra o serie de
produse
publicitare,
cum ar fi licitarea în timp
real de la agenții de
publicitate terți.
Folosit de Facebook
pentru a livra o serie de
produse publicitare,
cum ar fi licitarea în
timp real de la agenții
de publicitate terți.
Încearcă să estimeze
lățimea de bandă a
utilizatorilor pe paginile

2 ani
Google Tag Manager

Google Tag Manager

1 zi

Google Tag Manager

1 zi

3 luni
Facebook

Session
Facebook

YouTube

179 zile

- a urmări ce reclame v-au fost deja
prezentate pentru a nu vi le afișa
mereu pe aceleași;
- a urmări cât de mulți vizitatori dau
click pe reclamă;
- a ține evidența volumului de comenzi
plasate ca urmare a reclamelor;
- a urmari site-urile care vă
înregistrează vizita și, în consecință, vă
evaluează interesele;
- a verifica daca ați dat click pe un
anunț;
colecta
informații
despre
comportamentul dumneavoastră de
navigare pentru a le transmite altor
site-uri;
- utilizarea de servicii ale terților
pentru a vă prezenta reclame;
- a afișa reclame mai interesante
bazându-ne pe utilizarea, de către
dumneavoastră a rețelelor sociale.
Aceste cookie-uri pot fi generate de
ATSI sau pot proveni de la terți, cum ar
fi: Google Analytics, Facebook, Twitter,
Linkedin.
Cookie-uri „terța parte” - O mare
parte din publicitatea pe care o găsiți
pe Platfromă aparține terțelor părți.

YSC

cu videoclipuri YouTube
integrate.
Înregistrează un ID unic
pentru a păstra statistici
despre videoclipurile de
pe YouTube pe care le-a
văzut utilizatorul.

Session
YouTube

Unele dintre aceste părți folosesc
propriile cookie-uri anonime pentru a
analiza cât de multe persoane au fost
expuse unui mesaj publicitar, sau
pentru a vedea câte persoane au fost
expuse de mai multe ori la aceeași
reclamă. Companiile care generează
aceste cookie-uri au propriile politici
de confidențialitate, politici de cookieuri, iar Platforma nu are acces pentru a
citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookieurile de terță parte pot fi folosite
pentru a vă arăta publicitatea
targetată și pe alte site-uri, bazându-se
pe navigarea ta pe acest site.

4. Alte detalii
Prin cookie-urile utilizate de Asociație în cadrul Platformei se colectează următoarele categorii de date ce vor putea fi folosite în scopurile indicate
mai sus: [vă rugăm completati cu datele colectate prin cookie-urile ce vor fi utilizate – de ex., adresa IP, seria si nr. dispozitivului utilizat,
geolocalizarea, date privind preferintele de autentificare si utilizare platforma etc].
Datele sunt prelucrate in principal în temeiul interesului nostru legitim de a asigura funcționarea Platformei în condiții optime și în siguranță, de
a asigura salvarea opțiunilor dvs. cu privire la cookie-uri sau cu privire la luarea la cunoștință a anumitor documente, de a îmbunătăți în mod
continuu experiența utilizatorilor pe baza datelor statistice privind utilizarea Platformei, de a gestiona preferințele și setările de funcționalitate
exprimate de dvs. în cadrul Platformei, inclusiv pentru stocarea/utilizarea informațiilor furnizate prin intermediul formularelor sau în alt mod
prin intermediul Platformei.

Pentru cookie-urile statistice furnizate de terțe părți temeiul prelucrării este consimțământul dvs. exprimat prin setările de browser sau în orice
alt mod din care să rezulte manifestarea de voință în sensul acceptării acestora.
Pentru cookie-urile de publicitate, temeiul prelucrării este consimțământul dvs. exprimat în mod expres în acest sens. Aveți dreptul de a vă
retrage oricând consimțământul prin setarile de browser, setările disponibile în Platformă sau prin transmiterea unei cereri către ATSI utilizând
datele acesteia de contact. Retragerea consimțământului va produce efecte pentru viitor și nu va afecta legalitatea prelucrărilor derulate anterior
retragerii.
Informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor de pe acest Website pot fi transferate, dezvăluite către: [va rugam completati si precizati
catre cine pot fi dezvaluite date – de ex., parteneri care asigura dezvoltarea si mentenanta Platformei: S.C Land Of Web S.R.L].
În contextul prelucrării de date cu caracter personal, beneficiați în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, de următoarele drepturi: de acces
la date, de rectificare sau ștergere a datelor, portabilitate, opoziție, retragere consimțământ, dreptul de a depune plângere la autoritatea de
supraveghere (ANSPDCP).
Pentru mai multe detalii privind modul în care ATSI prelucrează date cu caracter personal în cadrul Platformei, precum și cu privire la drepturile
de care beneficiați în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, vă încurajăm să citiți Politica de confidențialitate disponibilă pe website.
Vă puteți modifica setările privind utilizarea cookie-urilor din setările browser-ului pe care îl utilizați sau puteți șterge cookie-urile la închiderea
sesiunii. Pentru orice informații privind cookie-urile utilizate de ATSI pe acest Website, prelucrarea datelor și drepturile de care beneficiați potrivit
legii, ne puteți scrie oricând la office@asociatiasocialincubator.org sau la sediul nostru situat în Str. Suvenir nr.9, Sector 2, București.

