
 
 

Politica privind cookie-uri 

Mediile Digitale utilizeaza cookie-uri si tehnologii similare („cookie-uri”), sub rezerva 

consimtamantului dvs. si atunci cand acest lucru este impus de legea aplicabila.  

 Aceasta Politica privind Cookie-uri („Politica”) descrie modul in care Chivas Brothers Limited 

(„Operator” sau „noi”) utilizeaza aceste cookie-uri in Mediile Digitale si angajamentul nostru de a 

respecta confidentialitatea cu privire la utilizarea cookie-urilor pe site-urile noastre, paginile noastre 

de pe retelele de socializare etc. („Mediile Digitale”). 

 Chivas Brothers Limited este o companie infiintata conform legilor din Scotia, iar adresa noastra este 

111-113 Renfrew Road, Paisley, Scotia, PA3 4DY. 

 

Inainte de a utiliza Mediile Digitale, va rugam sa cititi cu atentie aceasta politica privind cookie-uri. 

Daca nu sunteti de acord cu aceasta, nu utilizati Mediile Digitale. 

 

Ne rezervam dreptul de a efectua modificari asupra acestei politici privind cookie-uri sau asupra 

politicii noastre de confidentialitate. Cititi in mod regulat aceasta politica privind cookie-urile si politica 

noastra de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti constient de modul in care datele dvs. 

personale pot fi utilizate, cat si de orice schimbari pe care le facem asupra acestei politici privind 

cookie-urile sau asupra politicii noastre de confidentialitate. 

 

 1.          Ce este un cookie? 

 Fisierele cookie sunt fisiere text mici sau fragmente de informatii stocate pe computer sau pe 

dispozitive mobile (cum ar fi un smartphone sau o tableta) atunci cand vizitati Mediile Digitale. Un 

modul cookie stocheaza de obicei numele site-ului/aplicatiei din care a venit cookie-ul, durata de viata 

a cookie-ului (adica cat timp ramane pe dispozitivul dvs.) si un identificator unic - de obicei un numar 

generat aleatoriu. 

 

 2.          De ce folosim module cookie?  

 Modulele cookie fac Mediile Digitale mai usor de utilizat si ne ajuta sa adaptam serviciile si produsele 

noastre la nevoile dvs.  

 

 Modulele cookie pot face acest lucru, deoarece suportul nostru digital poate citi si scrie aceste fisiere, 

permitandu-le sa va recunoasca si sa retina informatii importante care fac utilizarea dvs. a mediilor 

digitale mai convenabila si mai personalizata (de exemplu, prin amintirea setarilor preferintelor). 

 

 Modulele cookie pot fi, de asemenea, utilizate pentru a va ajuta sa va imbunatatiti activitatile si 

experienta viitoare pe suporturile noastre digitale. De asemenea, folosim cookie-uri pentru a compila 

statistici anonime, agregate care ne ajuta sa intelegem modul in care oamenii utilizeaza Mediile 

Digitale si sa imbunatateasca structura si continutul Mediilor Digitale. 

 

 3.          Care sunt diferitele tipuri de cookie-uri pe care le folosim? 

 Tipurile de cookie-uri pe care le folosim pot fi fie sesiuni, fie persistente, sau cookie-urile primare sau 

terte. 

 



 
 Cookie-urile persistente sunt folosite pentru a va salva informatiile de conectare si pentru a va 

reaminti setarile pentru viitoarele vizite la serviciile si continutul Mediilor noastre Digitale. Un cookie 

persistent este un cookie stocat ca fisier pe computer unde ramane, chiar si atunci cand inchideti 

browser-ul web. Acest modul cookie poate fi citit numai de Mediile Digitale care l-au creat atunci cand 

il vizitati din nou. 

 

 Cookie-urile pentru ID sesiuni sunt utilizate pentru a activa anumite functii ale serviciilor noastre 

digitale si media, pentru a intelege mai bine modul in care interactionati cu serviciul nostru si pentru 

a monitoriza utilizarea agregata si traficul web. Spre deosebire de modulele cookie persistente, 

cookie-urile de sesiune sunt sterse de pe computer cand inchideti browser-ul. De obicei, acestea 

stocheaza pe computer un identificator de sesiune anonim, ceea ce inseamna ca puteti naviga pe un 

site/aplicatie fara a trebui sa va conectati la fiecare pagina, de exemplu. 

 

Cookie-urile primare sunt cookie-urile noastre, pe care le folosim pentru a va imbunatati experienta. 

Ele sunt asociate cu datele personale ale unui utilizator. Nici o terta parte nu are acces la informatiile 

pe care le colectam prin cookie-urile noastre. 

 

Cookie-urile terte sunt cookie-urile introduse de terte parti in Mediile Digitale pentru a le furniza 

serviciile - acestea includ cookie-urile utilizate pentru publicitate. Aceste cookie-uri sunt plasate pe 

dispozitivul dvs. in numele nostru atunci cand vizitati Mediile Digitale, ceea ce ajuta tertii sa livreze 

serviciile pe care le ofera. Puteti gasi mai multe informatii despre aceste module cookie in politicile lor 

de confidentialitate. 

 

Mai jos este o lista a diferitelor tipuri de cookie-uri pe care le putem folosi in Mediile Digitale. Atunci 

cand cookie-urile sunt utilizate pentru a colecta informatii personale, se aplica si prevederile explicate 

in Politica noastra de confidentialitate, pe langa aceasta politica privind cookie-uri. 

 

 a.          Cookie-uri esentiale 

Cookie-urile esentiale sunt cookie-urile care sunt strict necesare pentru ca Mediile Digitale sa 

functioneze si pentru a va folosi in totalitate de serviciile si functiile sale. Fara aceste cookie-uri 

esentiale, este posibil ca anumite functii si servicii ale Mediilor Digitale sa nu functioneze corect si 

experienta dvs. va fi afectata. 

 

De asemenea, folosim cookie-uri tehnice care permit Mediilor Digitale sa-si aminteasca alegerile pe 

care le faceti (cum ar fi numele dvs. de utilizator, limba dvs. sau regiunea in care va aflati) pentru 

personalizare. Aceste cookie-uri nu aduna nicio informatie despre dvs. care va fi utilizata in scop 

publicitar sau care va copia istoricul navigarii. 

Cine plaseaza 
cookie-ul? 

Tip Descriere/scop 

Operator 

 

Cookie persistent Cookie-uri privind vizibilitatea politicii cookie: 
Instalam un cookie pe computerul dvs. care 
indica daca ati fost informat sau nu despre 
utilizarea cookie-urilor printr-o notificare banner 
afisata si apoi daca ati indicat consimtamantul 



 

Cine plaseaza 
cookie-ul? 

Tip Descriere/scop 

dvs. pentru utilizarea cookie-urilor continuand 
sa utilizati site-ul/aplicatia sau astfel incat 
bannerul sa nu mai continue sa apara de fiecare 
data cand vizitati o pagina. 

Operator 

 

Cookie persistent  Cookie pentru identificatorul de dispozitiv: 
Instalam un cookie pe computerul dvs. care va 
identifica si ii spune site-ului/aplicatiei ca sunteti 
conectat (a). 

Operator 

 

Cookie persistent Cookie local pentru utilizatori: Instalam un 
modul cookie folosit pentru a retine selectiile 
specifice locale efectuate de dvs., cum ar fi 
preferintele de limba. 

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru functionarea Mediilor Digitale, sunt considerate cookie-uri 

non-intruzive din punct de vedere al confidentialitatii, care imbunatatesc experienta pe Internet si 

prin urmare nu necesita consimtamant si nu puteti renunta la utilizarea acestora. 

 

 b. Fisiere cookie pentru extensiile sociale 

Utilizam butoane de partajare a paginilor pe site-urile de retele sociale. Aceste butoane pot plasa pe 

dispozitiv un cookie tert, care ar putea colecta informatii de utilizare. 

 

 Mediile Digitale utilizeaza urmatoarele module cookie sociale: 

 

Cine plaseaza cookie-ul Tip Descriere/scop 

YouTube Cookie persistent Butonul YouTube pentru Social Media: 
Cookie-urile sunt folosite pentru a facilita 
partajarea continutului nostru din Mediile 
Digitale pe YouTube 

Facebook Cookie persistent Buton Social Media Facebook: Cookie-urile 
sunt folosite pentru a facilita partajarea 
continutului Mediilor Digitale pe Facebook. 

Twitter 

 

Cookie persistent Buton Social Media Twitter: Cookie-urile sunt 
folosite pentru a facilita partajarea 
continutului Mediilor Digitale pe Facebook. 

 

Pentru a renunta la urmarirea prin butoanele Social Media Facebook si Social Media Twitter pe toate 

site-urile pe care le accesati, deschideti setarile generale ale conturilor dvs. Facebook si Twitter, apoi 

faceti clic pe linkul de renuntare. 

 

 c.          Cookie-uri Google Analytics 



 
De asemenea, Mediile Digitale pot utiliza cookie-urile Google Analytics. Aceste cookie-uri colecteaza 

informatii despre modul in care utilizati si accesati Mediile Digitale. De exemplu, ele urmaresc paginile 

web care sunt vizitate cel mai mult, adresele IP (protocolul de Internet), tipurile de browser, furnizorii 

de servicii internet (ISP), paginile de trimitere/iesire, sistemele de operare, marcajele de data/ora si 

datele clickstream. 

 

Utilizam aceste informatii pentru a analiza tendintele de utilizare, pentru a gestiona Mediile Digitale, 

pentru a urmari modul in care utilizatorii acceseaza Mediile Digitale si pentru a colecta informatii 

demografice generale despre cine utilizeaza Mediile Digitale. 

 

Mediile Digitale utilizeaza urmatoarele cookie-uri analitice: 

Cine plaseaza cookie-ul Tip Descriere/scop 

Google 

 

Cookie-uri ID 
persistente si de 
sesiune 

Google Analytics : Cookie-urile Google 
Analytics lucreaza pentru a ne oferi informatii 
despre modul in care utilizatorii utilizeaza 
Mediile Digitale. 

 

Pentru a renunta la monitorizarea cookie-urilor Google Analytics pe toate site-urile pe care le accesati, 

accesati  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

 d.          Cookie-uri marketing si profilare 

Lucram cu companii terte de publicitate pentru a servi reclame in timp ce vizitati Mediile Digitale si 

permitem acestor companii sa stocheze si sa acceseze propriile cookie-uri pe computerul dvs. sau pe 

dispozitivul dvs. mobil in cursul difuzarii acestor anunturi. 

 

Aceste companii utilizeaza cookie-uri pentru a colecta informatii despre vizitele dvs. in Mediile noastre 

Digitale si in alte Medii Digitale (acestea nu includ informatii personale cum ar fi numele, adresa, 

adresa de e-mail sau numarul de telefon). In combinatie cu informatii non-personale despre achizitiile 

si interesele dvs. de pe alte site-uri web, acestea pot folosi acest lucru pentru a oferi reclame despre 

bunuri si servicii care ar putea fi de interes pentru dvs.  

 

Mediile Digitale utilizeaza urmatoarele cookie-uri de publicitate: 

 

Cine plaseaza cookie-ul Tip Descriere/scop 

BlueKai Cookie-uri 
persistente 

Eticheta de profilare. BlueKai instaleaza un 
dispozitiv de urmarire pe dispozitivele 
utilizatorului, care colecteaza date despre 
navigarea utilizatorului pe diferite site-uri 
web utilizand numarul de identificare unic al 



 

Cine plaseaza cookie-ul Tip Descriere/scop 

tracker-ului. Utilizam datele pentru a profila 
utilizatorii si pentru a defini segmente de 
piata detaliate, pentru a fi utilizate in 
strategia campaniei de marketing.   

Google 

 

Cookie-uri 
persistente 

Cookie de publicitate. Cookie-urile de 
publicitate Google sunt utilizate pentru 
personalizarea anunturilor in produsele 
Google, cum ar fi Cautarea Google. De 
exemplu, aceste module cookie sunt utilizate 
pentru a va reaminti cele mai recente cautari, 
interactiunile anterioare cu anunturile sau 
rezultatele cautarii unui advetiser si vizitele 
dvs. pe site-ul web al unui advertiser. 

 

Pentru a renunta la urmarirea de catre BlueKai pe toate site-urile pe care le vizitati, mergeti la  

http://www.bluekai.com/consumers.php#optout 

  

Pentru a renunta la monitorizarea cookie-urilor de publicitate Google pe toate site-urile web pe care 

le vizitati, accesati  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

 

 e.           Cookie-uri Flash 

De asemenea, folosim cookie-urile Flash (cunoscute si sub denumirea de obiecte stocate local) si 

tehnologii similare pentru a va personaliza si imbunatati experienta online. 

 

Puteti afla cum sa gestionati cookie-urile Flash accesand urmatorul site Web:  

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.ht

ml  

 

Retineti ca respingerea cookie-urilor Flash poate insemna ca este posibil ca Mediile Digitale sa nu 

functioneze corect si prin urmare, nu veti putea profita din plin de Mediile Digitale. 

 

 4.          Cat timp sunt stocate cookie-urile? 

Cookie-urile vor avea o perioada maxima de pastrare dupa ce sunt stocate pentru prima data pe 

computer, conform legii aplicabile. 

 

 5.          Cum sa controlati cookie-urile in Mediile Digitale? 

Cu exceptia cookie-urilor care se califica drept esentiale, modulele cookie descrise mai sus vor fi 

instalate pe computer numai daca navigati in continuare dupa ce ati citit si ati acceptat bannerul care 

apare pe pagina noastra de pornire. 

 

Cookie-urile Flash pentru a imbunatati experienta dvs. de navigare pe web  

http://www.bluekai.com/consumers.php#optout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html


 
Puteti de asemenea sa controlati modul in care interactionati cu modulele cookie in preferintele 

browser-ului dvs. Web. Cititi sectiunea „Ajutor” a browser-ului dvs. pentru a afla cum sa faceti acest 

lucru.  

 

Retineti ca, daca dezactivati sau dezactivati modulele cookie, este posibil sa nu va puteti conecta la 

cont, sa nu puteti vizualiza continutul sau utiliza alte functii in Mediile Digitale. De asemenea, puteti 

constata ca anumite parti ale Mediilor Digitale nu functioneaza deloc sau se comporta in mod 

neasteptat. 

 

Daca utilizati dispozitive diferite pentru a vizualiza si a accesa serviciile noastre, cum ar fi un 

smartphone sau o tableta, precum si computerul, va trebui sa va asigurati ca fiecare browser de pe 

fiecare dispozitiv este configurat astfel incat sa se potriveasca preferintelor dvs. de module cookie. 

 

Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, inclusiv cum sa aflati care cookie-uri au fost setate si cum 

sa le gestionati si sa le stergeti, vizitati http://www.allaboutcookies.org/ 

 

 6.          Cum sa ne contactati 

Daca aveti intrebari, comentarii sau nelamuriri legate de politica noastra privind cookie-urile, va rugam 

sa contactati  

Ballantines@pernod-ricard.com 

sau contact.ro@pernod-ricard.com  

  

 Ultima actualizare: Mai 2018 
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