POLITICA DE COOKIES
Website: www.parfumfmromania.com

CE SUNT COOKIES?
Cookie-urile sunt mici fişiere de tip text, păstrate în echipamentele terminale ale utilizatorilor, destinate
folosirii paginilor de internet.
Aceste fişiere permit recunoaşterea echipamentului utilizatorului şi afişarea în mod corespunzător a paginii
de internet, adaptată preferinţelor individuale ale utilizatorului.
De obicei, cookie-urile conţin denumirea paginii de internet de unde provin, durata păstrării acestora în
echipamentul terminal şi un număr unic.
CE TIPURI DE COOKIES FOLOSIM SI IN CE SCOP?
Pe acest website folosim cookie-uri: per sesiune (fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până
la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației/browser-ului web) și fixe (care rămân pe terminalul
utilizatorului pe o perioadă stabilită în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de către
utilizator).
Utilizam cookie-uri proprii (generate de noi) pentru ca:
o

o

o

o
o

să creăm statistici şi să stabilim volumul de frecventare şi de utilizare a diverselor elemente care
alcătuiesc site-ul nostru PARFUMFMROMANIA.COM (rubrici şi mesaje vizitate, parcurs), ceea ce
ne ajută să creştem interesul faţă de serviciile noastre şi să îmbunătăţim ergonomia acestora si
prezenţa noastră online;
să adaptăm prezentarea [site-ului nostru/aplicaţiei noastre] la preferinţele de afişare ale
echipamentului dumneavoastră terminal (limba utilizată, rezoluţia la afişare, sistemul de operare
utilizat etc.) cu ocazia vizitelor dumneavoastră pe site-ul nostru, în funcţie de materialele şi de
software-urile de vizualizare sau de citire incluse în echipamentul dumneavoastră;
să înregistrăm informaţii legate de formularul completat de dumneavoastră pe site-ul nostru
PARFUMFMROMANIA.COM (înscriere sau accesarea contului) pentru a nu le recompleta sau de
produsele, serviciile sau informaţiile pe care le-aţi ales pe site-ul nostru
PARFUMFMROMANIA.COM (serviciu abonare, conţinutul coşului de cumpărături etc.);
să vă oferim acces la spaţii rezervate şi personale ale site-ului nostru
PARFUMFMROMANIA.COM, precum contul dumneavoastră ;
să aplicăm măsuri de securitate, de exemplu când vi se solicită reconectarea la un anumit conţinut
sau serviciu după o perioadă de timp.

Folosim si cookie-uri generate pe site-ul nostru de terţi
Generarea şi utilizarea cookie-urilor de către terţi sunt reglementate de politicile acelor terţi. Vă facem
cunoscute scopul fişierelor cookie despre care avem informaţii şi mijloacele pe care le aveţi la dispoziţie
pentru a vă exprima opţiunea cu privire la aceste cookie-uri.
Cookie-urile emise de terţi le pot permite acestora, atât timp cât sunt valabile:
o
o
o
pg. 1

să culeagă informații de navigare cu privire la terminalul de pe care este consultat site-ul nostru ;
să decidă asupra conținuturilor publicitare susceptibile de a corespunde centrelor de interes, în baza
sesiunilor anterioare de navigatie, ale terminalului respectiv ;
să personalizeze continutul și modul de afișare al site-ului/elementelor din site în baza observațiilor
realizate cu ocazia vizitelor anterioare și în baza unor algoritmi predictivi ;
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o

să stabilească numărul de afişări ale conținuturilor publicitare difuzate prin intermediul spaţiilor
noastre publicitare, să identifice mesajele publicitare afişate astfel, numărul de utilizatori care au
accesat fiecare mesaj publicitar, pe baza cărora se pot calcula sumele corespunzătoare datorate şi se
pot crea statistici;
să recunoască echipamentul dumneavoastră terminal când utilizaţi ulterior orice alt site sau serviciu
pentru care respectivele societăţi sau respectivii terţi au generat de asemenea fişiere cookie şi, după
caz, să adapteze acele site-uri sau servicii sau mesajele publicitare difuzate la modul de navigare al
echipamentului dumneavoastră despre care pot avea informaţii.
Putem include pe site-ul nostru aplicații terțe (provenind de la terțe părți) care vă permit să distribuiți
diferite conținuturi de pe site-ului nostru altor persoane sau vă permit să faceți cunoscut altor
persoane faptul ca dumneavoastră ați consultat acele conținuturi și respectiv opinia dumneavoastră
despre acestea. Acesta este în special cazul butoanelor "Partajați", "Îmi place", din rețele sociale
precum "Facebook", "Twitter", "LinkedIn", "Viadeo" etc. Rețeaua socială care furnizează un
asemenea buton vă poate identifica grație acestuia, chiar dacă nu ați folosit acest buton la momentul
consultării site-ului nostru. Acest tip de buton poate permite rețelei sociale respective să urmărească
parcursul dumneavoastră pe site, prin simplul fapt că, contul dumneavoastră pe respectiva rețea
socială este deschis (sesiune deschisă) în timpul navigării dumneavoastră pe site. Noi nu avem niciun
control asupra procesului folosit de către rețelele sociale de a colecta informații cu privire la
navigarea dumneavoastră pe site și asociată cu datele personale de care dispun. Vă invităm să
consultați politicile de protecție a vieții private a acestor rețele sociale pentru a fi informați cu privire
la scopurile utilizării, în special publicitare, a informațiilor de navigare care pot fi colec- tate cu
ajutorul acestor butoane. Aceste politici ale vieții private vă permit să vă exercitați drepturile vizavi
de aceste rețele sociale, în special prin configurarea conturilor dumneavoastră de utilizator pe fiecare
dintre aceste rețele.

OPTIUNILE DUMNEAVOASTRA CU PRIVIRE LA COOKIES
Aveţi mai multe posibilităţi de gestionare a fişierelor cookie.
Puteţi alege setări ce pot schimba modul în care navigaţi pe internet şi condiţiile în care accesaţi anumite
servicii care necesită utilizarea fişierelor cookie.
Puteţi alege în orice moment să vă exprimaţi opţiunile în ceea ce priveşte cookie-urile şi să modificaţi aceste
opţiuni, prin metodele descrise în continuare.
Opţiunile pe care vi le oferă browserul dumneavoastră
Puteţi configura browserul astfel încât cookie-urile să fie înregistrate în echipamentul dumneavoastră
terminal sau, dimpotrivă, să fie respinse, sistematic, fie în funcţie de sursa emițătorului. De asemenea, aveţi
posibilitatea de a seta browserul astfel încât acceptarea sau respingerea cookie-urilor să vi se propună
punctual, înainte ca un fişier cookie să poată fi înregistrat în echipamentul dumneavostră terminal. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi rubrica de mai jos „Cum vă exercitaţi opţiunile, în funcţie de browserul
utilizat?".
> Acceptarea cookie-urilor
Înregistrarea unui cookie în echipamentul terminal depinde în primul rând de alegerea utilizatorului
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echipamentului respectiv, pe care acesta o poate exprima şi modifica oricând, gratuit, prin opţiunile pe care i
le oferă browserul.
Dacă acceptaţi în browserul dumneavoastră înregistrarea fişierelor cookie în echipamentul terminal, cookieurile integrate în paginile şi mesajele pe care le-aţi accesat pot fi stocate temporar într-un spaţiu dedicat din
echipamentul dumneavoastră terminal. Nu vor putea fi citite în acel spațiu decât de sursa care le-a generat. >
Respingerea cookie-urilor
Dacă refuzaţi înregistrarea cookie-urilor în echipamentul dumneavoastră terminal sau le ştergeţi pe cele deja
înregistrate, nu veţi mai beneficia de anumite funcţii care sunt totuşi necesare navigării în anumite spaţii de
pe site-ul nostru PARFUMFMROMANIA.COM. O astfel de situaţie apare dacă încercaţi să accesaţi
conținuturile sau serviciile noastre care necesită identificarea. Într-o altă situaţie de acest tip, noi - sau
furnizorii noştri - nu vom putea recunoaşte, în vederea asigurării compatibilităţii tehnice, tipul de browser
utilizat de echipamentul dumneavoastră terminal, setările acestuia cu privire la limbă şi afişare sau ţara din
care echipamentul dumneavoastră pare a fi conectat la internet.
În acest caz, declinăm orice responsabilitate pentru consecinţele funcţionării necorespunzătoare a serviciilor
noastre, ce rezultă din imposibilitatea de a înregistra sau consulta fişierele cookie necesare funcţionării
acestora, cookie-uri pe care dumneavoastră le-aţi respins sau le-aţi şters.
Cum vă exercitaţi opţiunile, în funcţie de browserul utilizat?
Pentru gestionarea cookie-urilor şi a opţiunilor dumneavoastră, configurarea fiecărui browser este diferită.
Descrierea acesteia este disponibilă în meniul Ajutor al browserului dumneavoastră, cu ajutorul căruia puteţi
afla cum să vă modificaţi opţiunile cu privire la cookie-uri.
Pentru Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/ro-ro/windows-vista/block-or-allow-cookies
Pentru Safari™: http://www.apple.com/ro/support/
Pentru Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro&hlrm=en
Pentru Firefox™: http://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
Pentru Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html.
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că această procedură nu va împiedica afişarea mesajelor publicitare în
echipamentul dumneavoastră terminal. Nu va bloca decât tehnologiile care permit adaptarea mesajelor
publicitare la modul de navigare şi la centrele dumneavoastră de interes. Vă atenţionăm că luarea în
considerare a opţiunii dumneavoastră depinde de un cookie. Dacă ştergeţi toate cookie-urile înregistrate în
echipamentul dumneavoastră terminal (prin intermediul browserului), noi - sau furnizorii noştri - nu vom
afla că v-aţi exprimat respectiva opţiune.
Opţiunile dumneavoastră exprimate online, pe platformele interprofesionale

Unele dintre anunțurile noastre publicitare pe care dumneavoastră le vedeți/accesați pe Internet sunt
personalizate pe baza predicțiilor despre interesele dumneavoastră, generate în baza vizitelor dumneavoastră
pe site-ul nostru dar şi pe diferite website-uri.
Puteți să vă exprimați refuzul cu privire la colectarea datelor dumneavoastră în baza publicității bazată pe
interese și a altor utilizări aplicabile, de către una, mai multe sau toate companiile participante, accesând
aceste linkuri: http://www.youronlinechoices.com/ro/, recomandat de profesioniştii publicităţii digitale
reuniţi în cadrul asociaţiei europene EDAA (European Digital Advertising Alliance)
și http://www.aboutads.info/choices.
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Veţi afla astfel care sunt societăţile înscrise pe această platformă, care vă oferă posibilitatea de a respinge
sau de a accepta cookie-urile utilizate de aceste societăţi în scopul adaptării la informaţiile despre modul
dumneavoastră de navigare a mesajelor ce pot fi afişate de echipamentul dumneavoastră
terminal: http://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele.
Această platformă europeană ce reuneşte sute de profesionişti ai publicităţii online constituie o interfaţă
centralizată care vă permite să vă exprimaţi opţiunea de respingere sau de acceptare a fişierelor cookie ce
pot fi utilizate în scopul adaptării mesajelor publicitare ce pot fi afişate la modul de navigare al
echipamentului dumneavoastră terminal. Trebuie să aveţi în vedere faptul că această procedură nu va
împiedica afişarea mesajelor publicitare pe site-urile vizitate. Nu va bloca decât tehnologiile care permit
adaptarea mesajelor publicitare la centrele dumneavoastră de interes.
LA CE FOLOSESC COOKIE-URILE NOASTRE PUBLICATE DE TERTI?
Cand dumneavoastră accesati un site/o aplicaţie care conţine spaţii publicitare în care este publicat unul
dintre anunţurile noastre publicitare, acest anunţ poate conţine un fişier cookie.
În funcţie de opţiunea dumneavoastră, acest fişier poate fi înregistrat în echipamentul dumneavoastră
terminal şi ne poate permite să recunoaştem browserul echipamentului dumneavoastră atât timp cât este
valabil respectivul cookie.
Terțe părți (inclusiv Google, Facebook, Criteo sau alte platforme de publicitate, fără a se limita la acestea)
difuzează anunțurile noastre publicitare pe diverse site-uri de pe internet, în scopul de a vă oferi informații
despre produsele și serviciile noastre. Terțe părți (inclusiv Google, Facebook, Criteo sau alte platforme de
publicitate, fără a se limita la acestea) pot plasa și consulta cookie-uri în browserele vizitatorilor (care se
stochează pe dispozitivele vizitatorilor) cu privire la preferinţele şi alte informaţii utilizate în paginile web
de către vizitatorii care acceseaza anunturile noastre publicitare.
Aceşti terţi îşi pot trimite cookie-urile proprii către fişierele cookie ale vizitatorilor. De asemenea, acești terți
pot utiliza cookie-uri pentru a difuza anunțurile noastre publicitare pe baza vizitelor anterioare ale
internauților pe site-ul nostru (prin intermediul funcțiilor de tipul Remarketing sau Audiențe similare însă
fără a se limita la acestea).
Terțe părți pot plasa module cookie, web beacons, Advertising IDs sau tehnologii similare (spre exemplu în
mediile care nu suportă cookie-uri) pentru a colecta sau primi informații din website-ul nostru și în altă parte
pe internet și folosi aceste informații pentru a furniza servicii de măsurare și targetare a anunțurilor, pentru a
analiza comportamentul vizitatorilor pe site și a optimiza campaniile publicitare.
Utilizatorii pot dezactiva utilizarea modulelelor cookie de către Google accesând: Setările pentru anunțuri
Google.
Utilizatorii pot afla mai multe despre utilizarea modulelor cookie de către Facebook accesând aceste
link : https://ro-ro.facebook.com/policies/cookies/
Utilizatorii pot afla mai multe informaţii despre Politica datelor personale aparţinând companiei Criteo,
despre utilizarea modulelor cookie de către Criteo dar şi cum pot dezactiva utilizarea modulelelor cookie de
către Criteo accesând acest link: https://www.criteo.com/privacy/. Datele culese cu ajutorul tehnologiilor de
tracking pot fi colectate/partajate cu Criteo în scopuri de Cross Device Linking. (pentru a oferi aceeasi
experienta a publicitatii personalizate indiferent de dispozitiv).
Cookie-urile integrate în anunţurile noastre publicitare publicate de terţi sunt utilizate în scopurile descrise
mai jos, în funcţie de opţiunile dumneavoastră, ce rezultă din setările browserului utilizat când vizitaţi site-ul
nostru PARFUMFMROMANIA.COM şi pe care le puteţi exprima în orice moment.
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Cu ajutorul cookie-urilor generate de noi, dacă echipamentul dumneavoastră terminal a permis înregistrarea
acestora, în funcţie de opţiunile dumneavoastră, putem:
-să stabilim numărul de afişări şi de activări ale mesajelor noastre publicitare publicate pe site-uri/aplicaţii
ale terţilor, să identificăm aceste mesaje şi aceste site-uri/aplicaţii, să determinăm numărul de utilizatori care
au accesat fiecare mesaj;
-să calculăm sumele datorate entităţilor care au un rol în publicarea mesajelor publicitare (agenţie de
comunicare, regie publicitară, site/suport de publicare etc.) şi să creăm statistici;
-să adaptăm prezentarea site-ului PARFUMFMROMANIA.COM spre care direcţionează oricare dintre
mesajele noastre publicitare
-în funcţie de preferinţele de afişare ale echipamentului dumneavoastră terminal (limba utilizată, rezoluţia la
afişare, sistemul de operare utilizat etc.) cu ocazia vizitelor pe site-ul nostru şi în funcţie de materialele şi de
software-ul de vizualizare sau de citire inclus în echipamentul dumneavoastră;
-în funcţie de datele de localizare (latitudine şi longitudine) care ne sunt transmise (nouă sau furnizorilor
noştri) prin echipamentul dumneavoastră terminal cu acordul dumneavoastră prealabil.

DE CE SUNTEM INTERESATI DE AFISAREA MESAJELOR PUBLICITARE IN
CONFORMITATE CU ISTORICUL DVS DE NAVIGARE?
Obiectivul nostru este să vă prezentăm mesaje publicitare cât mai pertinente. În acest scop, tehnologia
fişierelor cookie ne permite să stabilim în timp real ce mesaje vom afişa pentru fiecare echipament terminal,
în funcţie de modul în care s-a navigat recent pe un site/o aplicaţie sau mai multe.
Interesul dumneavoastră faţă de mesajele publicitare afişate de echipamentul dumneavoastră terminal ori de
câte ori consultaţi [un site/o aplicaţie] determină frecvent resursele publicitare ale acestuia, care îi permit să
îşi valorifice serviciile, deseori furnizate gratuit utilizatorilor. Preferaţi, de bună seamă, să vedeţi mesaje
publicitare care corespund intereselor dumneavoastră în locul mesajelor publicitare care nu vă interesează
deloc. De asemenea, societăţile care îşi fac publicitate şi doresc publicarea mesajelor lor sunt interesate ca
ofertele să fie afişate utilizatorilor ce pot fi interesaţi de acestea în cea mai mare măsură.

CE SE INTAMPLA DACA ECHIPAMENTUL DVS. TERMINAL ARE MAI MULTI
UTILIZATORI?
În cazul în care echipamentul dumneavoastră terminal este utilizat de mai multe persoane sau dacă acelaşi
echipament dispune de mai multe browsere, nu ne putem asigura cu certitudine că serviciile şi mesajele
publicitare destinate echipamentului dumneavoastră corespund întocmai modului în care echipamentul
terminal este utilizat de dumneavoastră şi nu de alt utilizator al acestuia. În acest caz, utilizarea în comun a
echipamentului dumneavoastră terminal şi setarea browser-ului din punctul de vedere al cookie-urilor ţin de
libera dumneavoastră alegere şi sunt responsabilitatea dumneavoastră.
MAI MULTE INFORMATII DESPRE COOKIES
Cookie-uri generale:
Site-ul stocheaza setările de bază ale utilizatorului care fac posibilă funcționarea site-ului (specificul local –
valuta, țara, formatul numărului de telefon, etc.), alocă un număr unic al sesiunii curente, preferințele și
datele de navigare ale utilizatorului.
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Cookie-uri care fac referire la conținutul coșului de cumpărături și a datelor de livrare:
Site-ul stochează informațiile prezente în cosul de cumpărături (articolele adăugate în coșul de cumpărături,
cantitatea articolelor, totaluri) precum și datele de facturare și livrare introduse de utilizator la plasarea
comenzii. Acestea fac posibilă buna funcționare a site-ului, crearea coșului de cumpărături, păstrarea
produselor și a informațiilor de plată și livrare în coșul de cumpărături în cazul deconectării de pe site.
Informațiile și preferințele legate de modalitatea de plată sau livrare vor fi stocate (timp de 1 an de la
instalare) și utilizate la eventuale viitoare plasări de comenzi pe site.
Cookie-uri care fac referire la comenzile plasate pe site:
Site-ul stochează informații cu privire la comanda plasată pe site cu scopul de a identifica achiziția în baza
de date.
COOKIE-URI PARTENERI
o

Google Analytics
Denumire cookie-uri: _ga, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz
Scop de utilizare: Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a diferenția utilizatorii și vizitele. Salvează
istoricul de vizite al unui vizitator, paginile și secțiunile site-ului pe care utilizatorul le-a accesat de-a
lungul vizitei, conținutul coșului de cumpărături, timpul petrecut pe fiecare pagină vizitată precum și
alte informații comportamentale cum ar fi succesiunea paginilor vizitate și tipul paginilor, dar fără a
se rezuma la acestea.

DATE CU CARACTER PERSONAL SI INFORMATII DESPRE NAVIGARE
Putem adapta ofertele şi mesajele publicitare care vă sunt destinate în funcţie de informaţiile despre
navigarea echipamentului dumneavoastră terminal pe site-ul nostru sau pe site-urile ori serviciile editate de
terţi prin care generăm cookie-uri.
În măsura în care ne-aţi furnizat date cu caracter personal, în special coordonatele dumneavoastră
electronice, la înscriere sau la accesarea unuia dintre serviciile noastre, în funcţie de opţiunile
dumneavoastră putem asocia informaţii despre navigarea echipamentului dumneavoastră, prelucrate prin
fişierele cookie pe care le generăm, cu datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite, de
exemplu, oferte online sau pentru a afişa în echipamentul dumneavoastră terminal, în spaţiile publicitare
care conţin cookie-urile generate de noi, mesaje publicitare personalizate care vă sunt destinate în mod
special şi care vă pot interesa personal.
NOTIFICARI DE TIP PUSH
La accesarea oricărei pagini a site-ului PARFUMFMROMANIA.COM vi se va afișa o notificare prin care
veți avea posibilitatea să acceptați notificările din partea noastră (informații despre ofertele noastre
comerciale sau promoții) sau să le refuzați.
În cazul în care veți opta pentru acceptarea notificărilor, se va deschide o nouă fereastră din partea browserului dumneavoastră în care va trebui să confirmați abonarea la notificările de tip web push. Daca nu veți
confirma abonarea sau veți bloca notificările, sistemul nu vă va afișa notificări.
Prin confirmarea abonării la notificările de tip web push sistemul va genera o cheie privată care va fi stocată
pe dispozitivul dumneavoastra sub formă de fișier cookie.
În cazul în care veți refuza notificările, sistemul va reține opțiunea pe dispozitivul dumneavoastră și nu vă
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vom afișa notificări.
Vă puteți dezabona oricând de la acest tip de notificări prin intermediul setărilor browser-ului
dumneavoastră deoarece gestiunea acestora se face exclusiv prin browser. Mai jos puteți regăsi detaliate
modalitățile de dezabonare în funcție de browser-ul utilizat de dumneavoastră în procesul de abonare la
notificările de tip web push.
Dezabonare notificări de tip web push – Google Chrome
Metoda 1: Accesați site-ul PARFUMFMROMANIA.COM. Click pe butonul Securizat (versiunea în limba
română) sau Secure (versiunea în limba engleză) aflat sus în stânga adresei web din browser, iar în dreptul
rubricii Notificări(versiunea în limba română) sau Notifications(versiunea în limba engleză) alegeti opțiunea
de a bloca notificările. Această schimbare va fi valabilă doar pentru notificările din partea
PARFUMFMROMANIA.COM.
Metoda 2: Accesați rubrica de setări a browser-ului, secțiunea Conținut(versiunea în limba română) sau
Content(versiunea în limba engleză), respectiv Notificări(versiunea în limba română) sau
Notifications(versiunea în limba engleză). Aici puteți gestiona toate abonările privind notificările de tip web
push.
Dezabonare notificări de tip web push – Mozilla Firefox
Accesați site-ul PARFUMFMROMANIA.COM. Click pe butonul Info aflat sub formă de pictogramă sus în
stanga adresei web din browser. Astfel vi se vor afișa permisiunile pentru v-ați dat acceptul. Pentru
înlăturarea abonării la notificările de tip web push nu trebuie decât să apasați buton de ștergere din dreptul
Notificări (versiunea în limba română) sau Notifications (versiunea în limba engleză). Aceasta schimbare va
fi valabilă doar pentru notificările din partea PARFUMFMROMANIA.COM Ștergerea permisiunilor
acordate tuturor site-urilor printre care și abonările privind notificările de tip web push, se poate înregistra în
cazul în care ștergeți toate setările browser-ului sau dezinstalați browser-ul de pe dispozitivul
dumneavoastră. În acest caz pentru a primi din nou notificări din partea PARFUMFMROMANIA.COM va
trebui sa va abonați din nou urmând pașii enunțați mai sus.
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