Politica de Cookies
DANONE a dezvoltat aceasta politica ca sa va informeze despre ceea ce reprezinta
cookies, pe care le folosim prin intermediul acestui site si pe care va ajutam sa le utilizati in
interesul dvs.
La prima vizita a acestui site, va informam despre existenta cookies si despre politica de
cookies. In urmatoarele vizite, va rugam sa revedeti politica in Sectiunea “Politica de
Cookies”.
Navigand prin site, consimtiti la instalarea “cookies de informare” (exceptand situatia in
care ati schimbat setarile ca sa blocati cookies).
Ce reprezinta Cookie
"Cookie" reprezinta o fila text de dimensiuni reduse, pe care site-ul il stocheaza pe
browserul utilizatorului. Cookies ajuta ca utilizarea si navigarea pe site sa se realizeze cu
mai mare usurinta si sunt esentiale pentru functionarea internetului, un mare avantaj
constituindu-l furnizarea serviciilor interactive.
Cookies sunt utilizate de exemplu, ca sa administreze sesiunea utilizatorului (reducand
numarul de situatii in care trebuie sa introduceti parola) sau de a ajusta continutul paginii
web, in functie de preferintele utilizatorului. Cookies pot fi “temporare” (alocate unei
sesiuni), astfel ca vor fi sterse atunci cand utilizatorul va parasi site-ul care le-a generat,
sau "persistente", care vor ramane pe computerul dvs. pana la o anumita data.
Scopul acestei politici este de a va ajuta sa intelegeti ca acest site utilizeaza cookies,
scopul folosirii acestor cookies, si optiunile pe care utilizatorul le are in administrarea
acestora.
Feluri de cookies:
Cookies care colecteaza date in regim analitic
Acest site web utilizeaza cookies ale tertelor parti (Google Analytics) in scopul colectarii
statisticilor analitice legate de activitatea utilizatorului pe web si activitatea sa in general.
Colectarea informatiilor se realizeaza in mod anonim si optimizeaaza navigarea pe site-ul
nostru, asigurand cel mai bun serviciu pentru client. Utilizatorul va putea inlatura activitatea
folosind sistemele de excludere instalate pe dispozitivele analitice, de exemplu, optiunea
“nu urmariti”.
Puteti obtine mai multe informatii despre Google Analytics vizitand politicile si conditiile de
utilizare la adresele- https://www.google.com/intl/en/policies/
https://www.google.com/intl/en/analytics/
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
Cookies pentru administrarea spatiilor de reclame
Cookies sunt stocate de catre terte parti care administreaza spatiul de reclama pe care il
vad utilizatorii atunci cand acceseaza site-ul. Cookies ne permit sa masuram eficienta
campaniilor noastre online, furnizand utilizatorului informatii de interes si continutul de
reclame, in functie de optiunile acestuia. In conformitate cu politicile tertelor parti,
persoanele care administreaza reclamele pot folosi cookies anonime ca sa va furnizeze
reclame de interes atunci cand vizitati alte site-uri web. Cu toate acestea, utilizatorii pot
administra acceptarea sau respingerea acestor cookies, prin configurarea browserului in
acest sens.
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Pentru a va furniza o experienta relevanta si mai interesanta, Danone colaboreaza cu
Google si serviciul de promovare “Dublu clic”k ca sa va ofere reclame pe site-ul web si de
pe alte spatii de internet. Serviciul Dublu Click foloseste cookies, pixeli sau tehnilogii
similare care sunt plasate in browsere in scopul colectaarii informatiilor despre vizitele dvs.
pe site si despre vizitele in alte spatii de pe internet. Aceste companii utilizeaza aceste
informatii ca sa va furnizeze reclama relevanta pentru dvs., cunoscuta sub denumirea de
reclama bazata pe interesul exprimat.
Puteti afla mai multe informatii despre Politicile Google Dublu click
https://www.google.es/intl/en/policies/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/technologies/ads/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/technologies/types/
http://www.google.com/intl/en-GB/policies/technologies/cookies/

la adresele:

Puteti sa folositi pixeli sau imagini transparente ca sa administrati reclama online. Acesti
pixeli pot fi furnizati de catre administratorul de reclame, partenerul nostru Aceste file ne
ajuta pe noi sau pe partnerul nostru sa recunoasca un anumit cookie pe browserul dvs.
care ne va ajuta pe noi sa intelegem ce reclame aduc utilizatorii nostril pe site-ul web.
Garantii si cookie in functie de optiune
In timpul instalarii sau aducerii la zi a browserului, utilizatorul poate accepta sau refuza
instalarea cookies sau refuza instalarea unui anumite categorii de cookies, spre exemplu,
cookies ale tertelor parti sau cookies de reclama. In plus, dupa fiecare sesiune puteti
sterge toate cookies stocate sau doar o parte dintre acestea.
De asemenea, utilizatorul poate activa:
- Navigarea in sistem protejat prin intermediul browserului care impiedica salvarea
istoriculului de navigare, parole, site-uri web, cookies si orice alte informatii despre paginile
pe care le vizitati;
- instalarea optiunilor “ nu urmariti” pentru care browserul solicita site-urilor pe care le
vizitati sa nu stocheze obiceiurile dvs., spre exemplu, salvgardarea interesului dvs.lLegat
de reclame de pe site-urile pe care le vizitati..
Puteti gasi informatii despre modul in care puteti administra cookies in browser accesand
una dintre urmatoarele link-uri:
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Colectarea si utilizarea informatiei personale si informatiilor care nu sunt legate de
persoana
Cand vizitati site-ul, anumite informatii despre vizita dvs. pot fi stocate automat, inclusiv
numele furnizorului de internet si adresa IP prin intermediul careia accesati internetul. data
si ora la care accesati site-ul nostru si adresa internet a site-ului, daca exista, de pe care
accesati in mod direct site-ul nostru, si putem colecta in mod grupat asemenea informatii,
astfel incat sa nu identificam in mod individual pe utilizator (“informatii colective”). Vom
putea utiliza aceste informatii colective ca sa imbunatatim experienta dvs. in folosirea siteului, pentru marketing si reclama, si in alte scopuri operationale ori analitice.
Orice date personale care pot fi colectate prin intermediul cookies administrate de Danone,
prin intermediul acestui site, este procesata in conformitate cu politica noastra de protecie a
datelor personale, care poate fi accesata prin intermediul acestui site.
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