INFORMAŢII DESPRE MODULELE COOKIE

Furnizori

Vienna International Hotelmanagement AG („VIENNA HOUSE”)

de servicii:

Sediul social: Dresdner Straße 87, 1200 Viena
Telefon: +43 1 333 73 73-0
E-mail: office@viennahouse.com

Ce sunt

Din motive de natură tehnică, conexiunile la internet sunt anonime. Fără

modulele

mecanisme suplimentare, furnizorul de servicii nu poate determina

cookie?

identitatea vizitatorilor paginii sale de internet. În cazul modulelor
cookie este vorba despre un mic set de date (fișier text) care este creat
de un server web, este trimis prin internet și este stocat pe dispozitivul
dvs. final prin intermediul motorului dvs. de căutare. În principal, pagina
de internet folosește „Module cookie” pentru a recunoaște utilizatorii sau
dispozitivele finale ale acestora, pentru a salva preferinţele utilizatorului
sau informaţiile pe durata navigării, sau în cazul reaccesării. În plus,
modulele cookie sunt utilizate și pentru a afișa publicitate în funcţie de
comportament și pentru a controla conţinuturile afișărilor.

Ce tipuri de
module
cookie
există?

Tip

Funcţie

Module cookie de

Se trimit și se citesc exclusiv din domeniul

primă parte

furnizorului de servicii.

Module cookie de

Se trimit și se citesc din domeniile altor furnizori de

terţă parte

servicii.

Module cookie de

Module cookie temporare, care se șterg în mod

sesiune

automat la închiderea motorului de căutare.

(session-id)

Modulele cookie de sesiune facilitează
recunoașterea mișcărilor utilizatorului pe pagina
de internet, informaţiile fiind astfel salvate. Fără
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modulele cookie, paginile de internet nu au nicio
„posibilitate de a-și reaminti”.
Module cookie

Module cookie permanente, care trebuie șterse

permanente

manual sau care se șterg după trecerea unui
anumit timp. Aceste module cookie ajută pagina de
internet să-și reamintească utilizatorii și setările
acestora; de ex., limba aleasă, preferinţele din
mediu, semnele de carte interne sau paginile
favorite.

Cum se pot

Informaţii despre administrarea modulelor cookie pot fi găsite în

respinge

secţiunea de ajutor a motorul dvs. de căutare sau în manualul

modulele

dispozitivului dvs. final (tabletă, smartphone etc.), de ex.:

cookie?

Chrome: chrome://settings/content/cookies
Firefox: about:preferences#privacy
Safari: safari:setări:protecţia datelor:module cookie și alte date ale
paginii de internet

Limitarea
funcţiei

Microsoft Edge: simbolul format din trei puncte din dreapta sus: Setări:
Datele motorului de căutare
Dacă nu se permite utilizarea modulelor cookie, anumite funcţii (mai
ales logarea) și pagini nu vor funcţiona așa cum este preconizat.

Cum poate

Motoarele de căutare obișnuite permit utilizatorului să șteargă

utilizatorul

modulele cookie deja stocate (îndeosebi în secţiunea „Setări” sau

să șteargă

„Protecţia datelor”).

modulele
cookie?
Când are

Furnizorul de servicii are dreptul să stocheze pe dispozitivul final al

voie

utilizatorului (informat) module cookie al căror unic scop este cel de a

furnizorul de

efectua sau de a facilita transmiterea unui mesaj printr-o reţea de
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servicii să

comunicaţii electronice, sau dacă este absolut necesar, pentru a pune la

utilizeze

dispoziţie un serviciu solicitat în mod expres de către participant sau

module

utilizator (ar. 5 alin. 3 din Directiva privind confidenţialitatea în mediul

cookie?

electronic). Art. 29 Grupul de protecţia a datelor, prin Opinia 4/2012 cu
privire la exceptarea necesităţii de acordare a consimţământului,
declară ca fiind permise următoarele modulele cookie:
 module cookie de utilizator (ID-ul sesiunii), cum ar fi modulele cookie
primare, pentru a urmări datele introduse de utilizator la
completarea formularelor online, cărucioarelor de cumpărături etc.
pe durata unei sesiuni sau modulele cookie permanente, care în
unele cazuri sunt limitate la câteva ore
 module cookie de autentificare, pentru a identifica utilizatorul după
logare, pe durata unei sesiuni
 module cookie de securitate centrate pe utilizator, care sunt utilizate
pentru a detecta erorile de autentificare, pentru o perioadă limitată
 module cookie pentru conţinuturile multimedia, care sunt utilizate
pentru stocarea datelor tehnice pentru redarea conţinutului video
sau audio, pe durata unei sesiuni
 module cookie create cu AWS ELB (Elastic Load Balancer) pentru a
împărţi încărcarea serverelor pe baza utilizării paginii de către
utilizator, pe durata sesiunii
 module cookie pentru personalizarea interfeţei pentru utilizator, de
ex., setări de limbă sau tipuri de caractere, pe durata unei sesiuni
(sau puţin mai mult)
 module cookie pentru plug-in-uri ale mediilor de socializare, pentru
partajarea conţinutului furnizorilor terţi cu membrii logaţi ai unei
reţele sociale.

3

Pentru salvarea altor module cookie este necesar consimţământul
utilizatorului.
Ce module

Denumir

cookie de

e

Funcţie

Durată
operaţional

primă parte
se
utilizează?

Temeiul juridic

ă
Modulul

Furnizorul de servicii

Prin

Art. 5 alin. 3

cookie de

utilizează acest ID

închiderea

(Informaţii)

ID de

pentru a procesa

motorului de

sesiune

solicitările de la

căutare

PHPSessI

utilizatorul pentru care

respectiv.

D

a fost iniţiată sesiunea
respectivă. La prima
accesare a unei pagini,
utilizatorului îi este
alocat un ID de sesiune
și acesta este stocat
într-un modul cookie.
Pentru accesările
ulterioare, acest ID
este redat pentru a se
recunoaște sesiunea
utilizatorului.

Modulul

În momentul logării

Prin

Art. 5 alin. 3

cookie de

unui utilizator online

închiderea

(Informaţii)

logare

înregistrat se

motorului de

pentru

generează linkul

căutare

utilizatorii

utilizatorului

respectiv.

înregistra

înregistrat la modulul

ţi
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cookie de ID de
sesiune.
Modulul

Conţine un

Se păstrează

Acţiunea activă a

cookie de

identificator unic, care

atât timp cât

utilizatorului

auto-

este utilizat pentru a

nu este șters

înregistrat, și astfel,

logare

recunoaște în timpul

activ de

consimţământul

pentru

accesărilor ulterioare

către

pentru serviciul

utilizatorii

dispozitivul final al

utilizator.

dorit.

înregistra

utilizatorului logat și

ţi

pentru a permite

60 de zile

Consimţământ

_ga și _git:

_ga: 2 ani

Art. 5 alin. 3

module cookie pentru

_git: 24 de

diferenţierea

ore

Login_SS
O

portarea stării de
conectare a unui
utilizator pe un alt
domeniu. (Single SignOn)

Politică

Salvează starea prin

de

care utilizatorul a

confidenţ

acceptat liniile

ialitate

directoare privind
modulele cookie.

Ce module
cookie
cunoscute
ale părţilor
terţe se
utilizează?

Google
Analytics
, servicii
ale
Google
Inc., 1600

utilizatorilor

(Informaţii)

Setul de prevederi

_gat:

_gat: 10

Amphithe

minute

atre
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privind protecţia
datelor al Google:
http://www.google.

Parkway,

modul cookie pentru

com/intl/de/policie

Mountain

reducerea ratei de

s/privacy

View, CA

solicitare

94043,
SUA
(„Google”)

Nelimitat

_utma

Prevenirea

modul cookie pentru

colectării și

prima și ultima vizită,

prelucrării datelor

numărul de vizite

de către Google

_utmb

Până la

modul cookie pentru
marca temporală de

sfârșitul
sesiunii

out?hl=de

acest modul cookie
poate oferi informaţii
despre durata sesiunii
30 de
minute

modul cookie pentru
marca temporală de
părăsire a paginii de
internet; prin _utmb,
acest modul cookie
poate oferi informaţii
despre durata sesiunii
vizitatorului
_utmk: include o
valoare hash pentru
toate modulele cookie
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linkuri:

.com/dlpage/gaopt

internet; prin _utmc,

_utmc

următoarelor

https://tools.google

accesare a paginii de

vizitatorului.

prin instalarea

Nelimitat

de tip UTM ale Google
Analytic
_utmz: include
informaţiile privind
domeniul din care a

6 luni

venit utilizatorul
înainte de a fi accesat
pagina de internet
analizată
DoubleClick:
Îmbogăţirea datelor
demografice pentru
vizitatorii propriei
pagini de internet.
Plug-in-

Se recunoaște prin

Delogarea

Art. 5 alin. 3

urile

logo-ul Facebook sau

utilizatorului

(Informaţii)

mediilor

butonul „Like” („Îmi

din contul de

de

place”). Încă din timpul

utilizator

socializa

încărcării paginii

Facebook

re

noastre de internet și

Faceboo
k

logarea simultană a
utilizatorului în contul
de utilizator Facebook,

Declaraţia de
protecţia a datelor
a Facebook:
http://dede.facebook.com/p
olicy.php

se creează o
conexiune cu
Facebook. Prin
conexiune pot fi
transmise datele
specifice ale motorului
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de căutare și pot fi
salvate de Facebook
modulele cookie ale
părţilor terţe, care prin
altele pot identifica
motorul de căutare al
utilizatorului. Vă
atragem atenţia că noi,
în calitate de furnizor
al paginilor de internet,
nu cunoaștem în
totalitate conţinutul
datelor transmise și
nici utilizarea acestora
de către Facebook.
Facebook Connect:
Serviciul care le
permite utilizatorilor
reţelei sociale
Facebook să se
logheze în paginile
noastre de internet cu
profilul de Facebook,
fără a trebui să-și
creeze un cont
separat.
Facebook
Impressions
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Sistemul care
calculează de câte ori a
fost vizualizat un
conţinut, un anunţ etc.
atunci când a fost
afișat în contextul
reţelei sociale.
Plug-in-

Includerea plug-in-

Delogarea

Art. 5 alin. 3

urile

urilor Instagram,

utilizatorului

(Informaţii)

mediilor

Twitter, Youtube și

din contul de

de

LinkedIn pentru a

utilizator

socializa

distribui conţinuturile

Instagram

re

publicitare ale acestei

Instagra
m Inc.,
1601
Willow
Road,
Menlo
Park, CA,
94025,
SUA
Twitter
Inc., 1355
Market
Street,
Suite 900,

pagini de internet. Se
recunosc prin logourile aferente. Datele

Declaraţia de
protecţia a datelor
a Instagram:
http://instagram.co
m/about/legal/priv
acy/

se transmit atunci
când se face clic pe

Declaraţia de

pictogramă. În

protecţia a datelor

momentul în care se

a Twitter:

face clic pe butonul

https://twitter.com/

aferent, se creează o

de/privacy

conexiune cu contul
furnizorului de servicii.
Prin conexiune pot fi
transmise datele
specifice ale motorului

San

de căutare și pot fi

Francisco,

salvate de Instagram
modulele cookie ale
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Declaraţia de
protecţia a datelor
a Youtube:
https://policies.goo
gle.com/privacy

CA 94103,

părţilor terţe, care prin

Declaraţia de

SUA

altele pot identifica

protecţia a datelor

Youtube

motorul de căutare al

a LinkedIn:

LLC, Sediul

utilizatorului.

https://www.linkedi

principal
în 901
Cherry
Avenue,
San Bruno,

Vă atragem atenţia că
noi, în calitate de
furnizor,nu avem nicio
influenţă asupra

CA 94066,

modulelor cookie

SUA -

utilizate și nu

reprezenta

cunoaștem în totalitate

t de

conţinutul datelor

Google

transmise și nici

Inc. cu
sediul în
1600
Amphithea

utilizarea acestora de
către furnizorul de
servicii.

tre
Parkway,
Mountain
View, CA
94043,
SUA.
LinkedIn
Ireland
UC.;
Wilton
Place,
Dublin 2,
Irlanda

10

n.com/legal/privacy
-policy

Atriba,

Sunt stocate module

Bing, The

cookie de sesiune și

Hotel

activităţi online pentru

Network

trasabilitatea
mișcărilor (clicuri)
utilizatorilor pe
reclame/butoane de
anunţuri publicitare
pentru evaluarea
campaniilor de
marketing și
identificarea
intereselor
utilizatorilor.
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2 ani

https://privacy.adtr
iba.com
https://privacy.micr
osoft.com/dede/privacystateme
nt
https://www.thehot
elsnetwork.com

