Politica privind cookie-urile a Grupului
Saint-Gobain
În strânsă legătură cu furnizarea de conținut, site-urile utilizează cookie-uri, dar pot folosi, de asemenea,
și alte tehnologii cu caracteristici similare sau cookie-uri identice. Informațiile furnizate mai jos și cookieurile se aplică și altor tehnologii similare utilizate în cadrul site-urilor noastre.
Cookie-urile (asa-numitele "Cookies") sunt date informatice, fișiere text, de mici dimensiuni, stocate pe
computerul, dispozitivele mobile sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează
Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitare a server-ului unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este
inofensiv (nu conține programe software, virusi sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard
disk-ul utilizatorului). Doar server-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care
un utilizator revine pe site-ul asociat serverului respectiv, iar cookie-urile în sine nu solicită informații cu
caracter personal pentru a putea fi utilizate.

Cookie-urile sunt folosite pentru:
a) A aduce conținutul site-urilor la preferințele utilizatorului și pentru a optimiza utilizarea Internetului,
de exemplu, pentru a afișa informația adaptându-i parametrii la caracteristicile dispozitivului.
b) Crearea unor statistici care ne ajută să analizam modul în care utilizatorii interactionează cu serviciul /
informația.
c) A oferi utilizatorilor un conținut publicitar adaptat la interesele lor, inclusiv prin remarketing.
d) Mentinerea sesiunii de Internet astfel incât utilizatorul evită să intre pe fiecare pagina a site-ului și să
re-introducă numele de utilizator și parola.
Cele mai multe browsere web permit stocarea implicit de cookie-uri în echipamentul terminal al unui
utilizator. Utilizatorii serviciilor noastre pot face oricând modificari în setările pentru cookie-uri. Aceste
setari pot fi modificate în asa fel încât să blocheze manipularea automată a modulelor cookie în
configurația browser-ului sau să fiți informați despre ele de fiecare dată când navigați pe Internet.
Mai multe informatii despre posibilitătile și modalitățile de manipulare cookie-uri sunt disponibile în
setările software-ului (browser web). Imposibilitatea de a modifica setările din domeniul cookie-urilor
înseamnă că acestea vor fi incluse în ghidul de dispozitiv terminal, și astfel vom stoca informații pe
dispozitiv despre accesul utilizatorului final la aceste informații.
Dezactivarea cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor servicii din cadrul site-urile noastre, fiind
necesara autentificarea. Dezactivarea acceptării cookie-urilor nu vă afectează, dar se va diminua
capacitatea de a citi sau de a viziona conținut.

Cookie-urile pot fi incluse în dispozitivul terminal al site-ului și utilizate prin cooperarea cu agenții de
publicitate, companii de cercetare și furnizori de aplicații multimedia.

Utilizarea Cookie-urilor
Atunci cand vizitați site-ul companiei noastre, cookie-urile pot fi instalate în mod automat și salvate
temporar în memoria calculatorului dvs. sau a hard disk-ului, cu scopul de a vă ușura navigarea în site-ul
nostru. Cookie-urile nu ne permit să vă identificam, acestea sunt folosite pentru a înregistra informații
despre paginile pe care le-ați vizitat în cadrul site-ului nostru, data și timpul vizitei dvs, etc.
Lista cookie-urilor folosite de catre http://www.fereastraperfecta.ro /si scopul acestora:
_GA (Google Analytics cookie): Instrument de analiză web a vizitatorilor
_GAT (Google Analytics cookie): Instrument de analiză web a vizitatorilor
HAS_JS (Application cookie): Fișier tehnic de tip cookie folosit pentru funcționarea corectă a siteului
COOKIE_AGREED (Application cookie): Fișier de tip cookie folosit pentru a primi mesajele de alertă de tip
cookie
SESSION (Application cookie): Fișier tehnic de tip cookie folosit pentru a asigura funcționarea corectă a
site-ului odata ce te loghezi

Setari Generale de tip Cookie
Poți folosi setările din browser pentru a controla cookie-urile setate în calculator sau pe mobil:
Internet Explorer™
Chrome™
Firefox™
Opera™
Safari™
Aveți posibilitatea să dezactivați cookie-urile din browser-ul dvs. Prin dezactivarea cookie-urilor se vor
dezactiva toate cookie-urile folosite de browser-ul dvs., inclusiv cele de la alte site-uri, ce poate provoca
pierderea sau modificarea anumitor setări sau informații. Dezactivarea cookie-urilor poate schimba
experiența de navigare în site-ul nostru sau o poate face dificilă.

