Politica privind utilizarea fișierelor de tip „Cookie”
- Lidl Discount

Pagina de internet www.jobdepozit.ro este proprietatea Lidl Discount, entitate juridică de drept
român cu sediul social în DN 72, Nedelea- ‘Crângul lui Bot’ km. 73+810, comuna Ariceștii Rahtivani,
județul Prahova.
Pagina de internet www.jobdepozit.ro folosește fișiere cookie.
Informațiile prezentate mai jos au scopul de a le transmite utilizatorilor paginii de internet
mai multe detalii privind plasarea, utilizarea și administrarea fișierelor cookie utilizate pe
pagina de internet www.jobdepozit.ro.
Această pagină de internet folosește fișiere cookie pentru a le oferi vizitatorilor o experiență
mai bună la navigarea pe pagina de internet, precum și pentru a presta servicii adaptate
nevoilor și intereselor vizitatorilor.
Fișierele cookie le oferă deținătorilor paginii de internet un feedback important privind modul
în care vizitatorii navighează pe paginile de internet, pentru ca paginile de internet respective
să fie mai eficiente și mai accesibile.
Ce este un fișier “cookie”?
Un fișier “internet cookie” (denumit și “browser cookie”, “HTTP cookie” sau simplu “cookie”)
este un fișier de dimensiuni mici, format din litere și numere care vor fi depozitate pe calculatorul
utilizatorului, dispozitivul de mobil sau alt echipament de unde este accesat internetul.
Un fișier cookie este format din două părți: denumire și conținut (sau valoare). În plus, durata de viață
a unui fișier cookie este determinată. La nivel tehnic, numai serverul care a trimis fișierul cookie îl poate
accesa din nou atunci când utilizatorul revine la pagina de internet aferentă serverului respectiv.
Fișierele cookie în sine nu necesită date cu caracter personal pentru a fi utilizate și, în majoritatea
cazurilor, nu identifică utilizatorii de internet.
Există două mari categorii de fișiere cookie: (i) cookie de sesiune care sunt create temporar
în subfișierul dumneavoastră de browser atunci când vizitați o pagină de internet. După ce
părăsiți pagina de internet, cookie de sesiune este șters; și (ii) fișierele cookie persistente care
rămân în subfișierul dumneavoastră de browser și sunt activate din nou după ce accesați pagina
de internet care a creat acel fișier cookie special. Un fișier cookie persistent rămâne în
subfișierul browserului dumneavoastră în perioada fixată în fișierul cookie.
Care este durata de viață a unui fișier cookie?
Durata de viață a unui fișier cookie poate varia în mod semnificativ, în funcție de scopul pentru care
este plasat. Așa cum am precizat mai sus, unele fișiere cookie sunt utilizate exclusiv pentru o
singură sesiune (fișiere cookie de sesiune) și nu sunt păstrate după ce utilizatorul părăsește

pagina de internet, iar alte fișiere cookie sunt păstrate și reutilizate de fiecare dată când
utilizatorul revine la pagina de internet respectivă (fișiere cookie persistente). Cu toate acestea,
fișierele cookie pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor
browserului.
Ce sunt fișierele cookie ale terților?
Secțiunile de conținut din anumite pagini de internet pot fi transmise prin intermediul
terților/prestatorilor (de exemplu un video). Terții respectivi pot plasa aceste fișiere cookie pe
pagina de internet (denumite “fișiere cookie ale terților” deoarece nu sunt plasate de
deținătorul paginii de internet). Prestatorii terți trebuie să respecte de asemenea normele legale
în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului paginii de internet.
Ce fișiere cookie folosește această pagină de internet?
Pagina noastră de internet folosește următoarele tipuri de fișiere cookie:
•

fișiere cookie de urmărire utilizate de Google Analytics și acestea sunt partajate cu
Google, în calitate de terț.

Cum pot opri fișierele cookie?
Majoritatea browserelor de internet sunt create inițial pentru a accepta fișierele cookie
automat. Utilizatorii pot configura browserul lor pentru a respinge toate fișierele cookie sau
pentru a alerta utilizatorul atunci când fișierele cookie sunt trimise către dispozitiv. Este
important de reținut că dezactivarea sau refuzul de a primi fișiere cookie poate face ca anumite
secțiuni să fie greu de vizualizat și utilizat. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a
schimba setările fișierelor cookie. Aceste setări pot fi găsite de obicei în secțiunile “opțiuni” sau
“preferințe” din setările browserului. Pentru a înțelege setările respective, vă rugăm să utilizați
opțiunea “ajutor” din setările browserului dumneavoastră.
Dezvăluire și transfer
Datele cu caracter personal culese prin intermediul fișierelor cookie:
•
•

pot fi dezvăluite anumitor sau tuturor categoriilor de beneficiari de date: Google
pot fi transferate în străinătate către țările din/ din afara UE/ EE: Germania

Pentru mai multe informații privind utilizarea de fișiere cookie și mijloacele de exercitare a
drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să consultați Politica noastră privind protecția datelor cu
caracter personal disponibilă aici http://jobdepozit.ro/Privacy- Policy-Lidl-Roman.pdf sau să ne
contactați la Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 6 E, Pipera Business Tower, etajul 4 sau prin email la adresa info@lidl.ro.

