POLITICA COMPANIEI
COCA-COLA PRIVIND
MODULELE COOKIE
ULTIMA REVIZUIRE: 24.05.2018

Aceasta Politica a companiei Coca-Cola privind modulele cookie ("Politica privind
modulele cookie") descrie diferitele tipuri de cookie-uri care sunt utilizate in legatura cu
site-ul detinut si controlat de NV Coca-Cola Services SA, cu sediul in Chaussée de
Mons 1424, 1070 Bruxelles (denumita in continuare "Coca-Cola" sau "noi"), de la care
accesati aceasta Politica privind modulele Cookie ("Site-ul"). Coca-Cola determina
mijloacele si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal descrise in aceasta
Politica privind modulele cookie si, prin urmare, este operatorul de date (in sensul
Regulamentului UE 2016/679).
In functie de Site-ul pe care il accesati, notificarile noastre privind confidentialitatea se
aplica in plus fata de aceasta Politica privind modulele cookie si complementar acestei
Politici privind modulele cookie.
Aveti optiunea de a accepta utilizarea modulelor cookie inainte de a intra pe acest Site.
Aceasta Politica privind modulele cookie va permite sa acceptati sau sa refuzati sa va
dati consimtamantul pentru fiecare categorie de modul cookie (cu exceptia cookie-urilor
strict necesare, care pot fi doar respinse).
In cazul in care aveti intrebari, va rugam sa ne contactati prin e-mail la contact@cocacola.ro sau socialmediaromania@coca-cola.com sau sa ne scrieti la: Soseaua
Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190
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1. CE ESTE UN MODUL
COOKIE?
· Modulele Cookie sunt o caracteristica standard a site-urilor care ne permit sa stocam
cantitati mici de date pe calculatorul dvs. cu privire la vizita dvs pe Site. Acestea sunt
utilizate pe scara larga pentru a ajuta site-urile sa functioneze sau sa functioneze intr-un
mod mai bun si mai eficient, cum ar fi pentru recunoasterea dvs. si retinerea anumitor
informatii care vor face ca utilizarea site-ului de catre dvs sa fie mai convenabila (cum
ar fi retinerea preferintelor dvs). Modulele Cookie ne ajuta, de asemenea, sa aflam care
zone ale Site-ului sunt utile si care zone trebuie imbunatatite si sa urmarim utilizarea
Site-ului pentru a va oferi publicitate directionata.

· Module cookie primare si module cookie terte
Modulele cookie sunt descarcate de catre browser-ul dvs de internet la prima vizita pe
Site. Urmatoarea data cand vizitati Site-ul de pe acelasi dispozitiv, modulul cookie si
informatiile stocate in acesta sunt fie trimise inapoi la site-ul care l-a generat (modul
cookie primar), fie la un alt site de care apartine (modul cookie tert).
Acesti furnizori terte persoane seteaza modulele cookie atunci cand sunteti conectat la
paginile lor si vizitati Site-ul nostru. Nu avem nicio influenta asupra setarilor modulelor
cookie ale acestor site-uri. Vizitati site-urile furnizorilor terte persoane pentru a obtine
informatii suplimentare despre modul in care utilizeaza modulele cookie.

Modulele cookie primare si modulele cookie terte permit site-ului sa recunoasca daca
ati accesat deja Site-ul prin intermediul acelui browser si, in multe cazuri, acestea pot
face sa varieze continutul afisat.
Daca refuzati utilizarea tuturor modulelor cookie, nu vor fi utilizate nici module cookie
primare si nici modulele cookie terte. Nu va exista nicio diferentiere intre cele doua tipuri
de module cookie.
· Module cookie persistente si de sesiune
In functie de durata de viata, modulele cookie pot fi diferentiate intre module cookie
"persistente" sau de "sesiune".
Un modul cookie persistent este un modul cookie stocat pe calculatorul dvs pana in
momentul in care expira sau il stergeti dvs.
Un modul cookie de sesiune, pe de alta parte, este sters in momentul in care inchideti
browserul.

In afara de acceptarea modulelor cookie atunci cand vizitati Site-ul asa cum este
descris in modalitatea stabilita mai jos, in general puteti alege sa acceptati modulul
cookie prin modificarea setarilor din browser-ul dvs. Pentru mai multe detalii, vedeti mai
jos in cadrul numarului 2.

2. CUM ADMINISTREZ
MODULELE COOKIE?
· Refuzul de a utiliza modulele cookie

Aveti optiunea de a accepta utilizarea modulelor cookie care va vor permite sa utilizati
toate functiile Site-ului fara restrictii atunci cand vizitati Site-ul nostru. Daca respingeti
utilizarea modulelor cookie strict necesare, acest lucru poate afecta experienta

utilizatorului si functionalitatea in timpul utilizarii Site-ului. Respingerea altor module
cookie poate sa nu afecteze experienta utilizatorului dvs si functionalitatea in timpul
utilizarii Site-ului.
Daca respingeti utilizarea tuturor modulelor cookie, modulele cookie primare si
modulele cookie terte vor fi dezactivate. In plus, modulele cookie primare vor fi sterse.
Nu vom putea sterge modulele cookie terte. Prin urmare, va fi necesar sa stergeti
personal modulele cookie terte. Acest lucru se poate face din setarile browser-ului dvs.

· Dezactivarea si/sau stergerea modulelor cookie prin browser-ul dvs
Alternativ si/sau in plus, puteti schimba setarile modulelor cookie prin intermediul
browser-ului dvs de internet. Browser-ul dvs de internet va permite sa modificati setarile
modulelor cookie. Astfel de setari ale browser-ului pentru modulele cookie sunt de
obicei gasite in meniul "optiuni", "instrumente" sau "preferinte" al browser-ului dvs. de
internet. De asemenea, puteti consulta meniul "Ajutor" al browser-ului. Browsere diferite
pot utiliza mecanisme diferite pentru a dezactiva modulele cookie.
Va rugam consultati link-urile de mai jos pentru mai multe detalii in legatura cu
gestionarea setarilor dvs privind modulele cookie:

Setari module Cookie in Internet Explorer
Setari module cookie in Firefox
Setari module cookie in Chrome
Setari module cookie in Safari

In ceea ce priveste setarile browser-ului pentru stergerea modulelor cookie anterioare,
se aplica aceleasi principii ca in cazul dezactivarii modulelor cookie noi prin setarile
browser-ului. Va rugam urmati instructiunile corespunzatoare ale browser-ului dvs, asa
cum sunt detaliate mai sus.
Exista instrumente online disponibile pentru a sterge toate modulele cookie ramase in
urma site-urilor pe care le-ati vizitat, cum ar fi www.allaboutcookies.org.

Atunci cand vizitati acest Site de pe alte calculatoare, va fi necesar sa realizati din nou
modificarea setarilor.

3. CE TIPURI DE
MODULE COOKIE
UTILIZAM?
In cele ce urmeaza vom enumera diferitele tipuri de module cookie pe care noi si tertele
persoane le folosim pe Site: Module Cookie Strict Necesare, Module Cookie de
Performanta, Module Cookie Functionale, Module Cookie Vizate si [Module Cookie
Social Media].

- Module Cookie Strict Necesare: Modulele Cookie Strict Necesare garanteaza functii
fara de care nu veti putea sa utilizati acest Site si va asigura, printre altele, ca atunci
cand accesati functionalitatile unui site, vi se va afisa o versiune care are o conexiune
de banda larga a cantitatii de date corespunzatoare celei a conexiunii la Internet pe
care o utilizati. In plus, un astfel de modul cookie are grija ca, in cazul in care schimbati
paginile, se realizeaza functia de schimbare de la http la https. In plus, modulele cookie
de acest tip va stocheaza decizia privind utilizarea modulelor cookie pe Site-ul nostru.
In special, Modulele Cookie Strict Necesare pe care le folosim sunt:
1. module cookie care sunt utilizate exclusiv pentru transmiterea comunicarii prin
internet; si
2. module cookie care sunt strict necesare pentru ca noi sa va oferim serviciul pe care lati solicitat in mod explicit (adica daca aceste module cookie sunt dezactivate, nu va
vom putea oferi serviciul pe care l-ati solicitat in mod expres).
Utilizarea Modulelor Cookie Strict Necesare pentru scopurile descrise mai sus se
bazeaza pe interesele noastre legitime pentru a asigura functionarea, accesarea si

utilizarea tehnica adecvata a Site-ului si pentru a va furniza serviciile pe care le-ati
solicitat in mod explicit.
- Module Cookie de Performanta: Aceste module cookie sunt folosite pentru a ne
furniza informatii statistice despre performanta Site-ului nostru (de exemplu, pentru a
numara vizitele, sursele de trafic).

- Module Cookie Functionale: Aceste module cookie permit Site-ului sa memoreze
alegerile pe care le faceti si sa va ofere functii imbunatatite si mai personale. Aceasta
categorie poate include module cookie terte.

- Module Cookie Vizate: Modulele Cookie Vizate sunt setate sa afiseze anunturi
directionate in baza intereselor dvs. pe Site sau sa gestioneze publicitatea noastra.
Aceste module cookie colecteaza informatii despre activitatile dvs pe acest Site si pe
alte site-uri pentru a va oferi publicitate vizata.
- [Module Cookie Social Media: Modulele Cookie Social Media colecteaza informatii in
legatura cu utilizarea retelelor social media, pentru a va crea profilul]

Tabelele de mai jos contin o lista a diferitelor tipuri de module cookie pe care noi si
tertele persoane le folosim pe Site, impreuna cu informatii despre perioadele de
pastrare a acestora (adica cat timp va ramane fiecare modul cookie pe dispozitivul dvs),
sursa acestora (adica module cookie primare sau module cookie terte) si existenta
transferurilor datelor in afara Spatiului Economic European:

4. MODIFICARI LA
PREZENTA NOTIFICARE
PRIVIND MODULELE
COOKIE
[Puteti afla cand a fost modificata ultima data aceasta Politica privind modulele cookie
prin verificarea "ULTIMA REVIZUIRE" din partea de sus a acestei pagini.]

Toate modificarile cu privire la aceasta Politica privind modulele cookie vor fi
communicate catre dvs. cu suficient timp inainte ca modificarile sa isi produca efectele.

CONSIMTAMANTUL CU PRIVIRE LA LIMBA MODULELOR COOKIE

Anunturile modulelor cookie:
S.A. Coca-Cola Services N.V ("noi") intentioneaza sa utilizeze anumite categorii de
module cookie din mai multe motive, insa are nevoie de acordul dvs pentru a face acest
lucru. Dati click pe butonul "Acceptati modulele cookie" pentru a le accepta sau pe
butonul "X" pentru a refuza utilizarea de catre noi a modulelor cookie, si pentru a obtine
mai multe informatii despre categoriile de module cookie utilizate si pentru a limita
utilizarea anumitor categorii de module cookie, faceti clic pe link-ul "Setarile Modulelor
Cookie". Veti avea ocazia de a alege categoriile de module cookie specifice utilizate pe
acest Site. Anuntul modulului cookie va ramane pana cand va veti exprima preferintele.
Nu vom folosi alte categorii de module cookie decat cele strict necesare pentru ca siteul sa functionezein cazul in care alegeti sa nu fie utilizate aceste categorii de module
cookie.

Centrul de Preferinte:
Cu exceptia categoriilor de module cookie care sunt strict necesare pentru functionarea
site-ului, puteti accepta sau refuza utilizarea de module cookie, pentru fiecare categorie
de modul cookie , prin mutarea selectorului la sfarsitul fiecarui rand de mai jos. De
fiecare data cand vi se ofera sa acceptati sau sa refuzati utilizarea categoriilor de
module cookie, va oferim informatiile esentiale pe care trebuie sa le cunoasteti pentru a
alege: categoriile de module cookie, identitatea operatorului de date, daca sunt categorii
de module cookie care se refera la module cookie persistente sau de sesiune, daca
acea categorie de modul cookie este un modul cookie primar sau un modul cookie
tert(cu exceptia modulelor Cookie Strict Necesare [acestea fiind mereu module cookie
primare]), si daca datele dvs cu caracter personal sunt transferate in afara Spatiului
Economic European. Odata ce ati acceptat ca noi sa folosim categorii de module
cookie, puteti reveni la alegerea dvs. prin mutarea selectorului la sfarsitul randului
respectiv. Accesati aceasta functie pe pagina site-ului a Politicii privind modulele cookie.

a) Module Cookie Strict Necesare
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b) Module cookie de performanta
Puteti accepta sau respinge categoria de module cookie din lista de mai jos, prin
selectarea sau deselectarea casutei relevante. In mod similar, va puteti retrage
consimtamantul prin deselectarea casutei.
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(bifati casuta
pentru a accepta)

Module cookie
de performanta

c) Module Cookie Functionale
Puteti accepta sau respinge categoria de module cookie din lista de mai jos, prin
selectarea sau deselectarea casutei relevante. In mod similar, va puteti retrage
consimtamantul prin deselectarea casutei.
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d) Module Cookie Vizate
Puteti accepta sau respinge categoria de module cookie din lista de mai jos, prin
selectarea sau deselectarea casutei relevante. In mod similar, va puteti retrage
consimtamantul prin deselectarea casutei.
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e) [Module Cookie Social Media
Puteti accepta sau respinge categoria de module cookie din lista de mai jos, prin
selectarea sau deselectarea casutei relevante. In mod similar, va puteti retrage
consimtamantul prin deselectarea casutei.]
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Cookie-uri strict necesare
Intotdeauna active Aceste cookie-uri sunt necesare pentru ca site-ul sa functioneze si
nu pot fi oprite in sistemele noastre. Ele sunt de obicei stabilite doar ca raspuns la
actiunile facute de tine in site, precum setarea preferintelor de confidentialitate,
autentificarea sau completarea formularelor. Puteti seta browser-ul sa blocheze sau va
alerteze cu privire la aceste cookie-uri, dar unele parti ale site-ului vor deveni
nefunctionale. Acest tip de cookie-uri nu stocheaza informatii personale de identificare.
Cookie-uri Utilizate
•
•
•
•
•

UX_LANG
cookies.js
OptanonConsent
OptanonAlertBoxClosed
AWSELB
Cookie-uri analitice
Aceste cookie-uri ne permit sa numaram vizitele si sursele de trafic astfel incat sa
putem masura si imbunatati performanta site-ului nostru. Ele ne ajuta sa stim care
pagini sunt cele mai populare și cele mai putin populare si sa vedem modul in care
vizitatorii se deplaseaza prin website. Toate informatiile colectate de acest tip de
cookie-uri sunt agregate si, prin urmare, sunt anonime. Daca nu permiteti acest tip de

cookie-uri nu vom sti cand ati vizitat site-ul nostru, si nu vom fi in masura sa
monitorizam performanta acestuia.
Cookie-uri Utilizate
•
•
•
•

_gat_UA-118304133-1
_ga
_gat_UA-88450936-1
_gid
Cookie-uri de publicitate
Aceste cookie-uri pot fi activate pe site-ului nostru de catre partenerii nostri de
publicitate. Ele pot fi folosite de aceste companii partenere pentru a va construi un profil
de interese si sa va livreze anunturi publicitare relevante pe alte site-uri pe care le
vizitati. Prin aceste module cookie, partenerii nostri nu stocheaza direct informatii cu
caracter personal, ci se bazeaza doar pe identificarea browser-ului dvs. si a
dispozitivului de pe care accesati internetul. Daca nu vreti sa permiteti acest tip de
cookie-uri, mesajele publicitare la care veti fi expusi nu vor mai putea fi personalizate.
Файлы "cookie"
Категории
instagram.com

•

urlgen

•

rur
csrftoken
mid

•
•

facebook.com
•
•

datr
lu
youtube.com

•
•

SID
HSID

•
•
•
•
•
•
•
•

demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
PREF
APISID
SSID
LOGIN_INFO
YSC
SAPISID
google.com

•
•
•
•
•
•

APISID
SSID
PREF
SID
SAPISID
HSID
doubleclick.net

•

id

