Politica de utilizare a cookie-urilor pe www.ateliereleilbah.ro
Bine ați venit pe website-ul www.ateliereleilbah.ro care este operat de societatea Ilbah Studio SRL (denumită în
continuare „Societatea”). Acest document este conceput pentru a vă informa în legătură cu practicile noastre în
ceea ce privește colectarea de date de la dumneavoastră atunci când vizitaţi website-ul nostru, prin intermediul
cookie-urilor.
Pentru a respecta prevederile legale aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protejarea
confidențialității în sectorul comunicațiilor publice, înainte de a se transmite cookies în dipozitivele tuturor
vizitatorilor website-ului nostru, procedăm după cum urmează:
•
•

oferim informații clare, complete și accesibile despre cookie-urile existente pe acest website, cu un nivel
adecvat de informare, ce corespunde caracterului intruziv al fiecărui cookie;
luăm toate măsurile necesare astfel încât vizitatorii website-ului nostru să aibă posibilitatea de a-și exprima
consimțământul în mod valid, conform prevederilor legale aplicabile.
Anumite tipuri de cookie-uri, precum cele utilizate atunci când se îndeplinesc operațiuni exclusiv în scopul
efectuării transmisiei unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice și atunci când operațiunile
sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societății informaționale, solicitat în mod expres de
către abonat sau utilizator, pot face excepţie conform prevederilor legale de la obținerea consimțământului
vizitatorilor website-ului și, dacă ne aflăm într-o astfel de situație, consimțământul dumneavoastră nu va fi
solicitat pentru aceste cookie-uri.

Noțiunea de „cookie”
Un „cookie”, termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie”, reprezintă un fișier de mici dimensiuni, care
este format din litere și numere, și care, cu ocazia accesării de către dumenavoastră a website-ului nostru, va fi
stocat pe dispozitivul de pe care se accesează Internetul (spre ex. computerul, telefonul, tableta, sau orice alte
echipamente prin care accesați website-ul), fiind instalat prin solicitarea emisă de către un web-server către
browserul utilizat de dumneavoastră (de ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Safari).
Un cookie este complet „pasiv”, în sensul că acesta nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate
accesa informațiile de pe hard drive-ul dispozitivului utilizat de dumneavoastră. Acesta este format din 2 părți:
numele și conținutul sau valoarea cookie-ului, și are durata de existență determinată. Din punct de vedere tehnic,
doar web-serverul care a trimis un cookie are posibilitatea de a accesa din nou acel cookie în momentul în care un
utilizator se întoarce pe website. Practic, la fiecare accesare ulterioară a website-ului, browser-ul trimite către
server-ul website-ului acest fişier, permiţând astfel identificarea unui vizitator care a revenit pe site.
Această tehnologie de stocare automata a datelor se folosește cu scopul de a intelege cum folosesc vizitatorii
website-ul nostru.

Durata de viață a unui cookie
Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de
scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu
mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare
dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de
un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
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Care sunt avantajele cookie-urilor și de ce sunt folosite
Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură
pe internet, cum ar fi, spre exemplu: personalizarea anumitor setări precum: opțiunile privind limba în care este
vizualizat un site, preferințele în materie de confidențialitate online, inclusiv reținerea filtrelor de protecție a copiilor
privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search), setările volumului pentru video player,
reținerea conținutului coșurilor online de cumpărături, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului
”înainte” și “înapoi”, etc..
Cookie-urile oferă Societății un feedback valoros asupra modului cum este utilizat site-ul de către utilizatori, astfel
încât să îl poată face și mai eficient și mai accesibil pentru utilizatori.
Deoarece un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizator) și un web-server anume
(website-ul accesat), în cazul în care un utilizator acceseaza web-serverul din nou, acesta este capabil datorita
cookie-ului să citească informația deja stocată acolo și să reacționeze în consencință, și astfel asigură utilizatorului în
cauză o experiență mai plăcută și confortabilă.
Datele colectate sunt informaţii statistice generale, date anonime (inclusiv date demografice cum ar fi, de exemplu:
genul, vârsta, provenienţa). Ilbah Studio SRL nu trimite aceste date către terţi.

Categorii de cookie-uri ce pot fi instalate pe dispozitivul Dvs. în urma vizitării
www.ateliereleilbah.ro
Acest website folosește cookie-uri proprii și cookie-uri plasate de terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult
mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.
Societatea foloseşte pe www.ateliereleilbah.ro cookie-uri specifice pentru optimizarea site-ului, statistică și analiza
vizitatorilor platformei, ce fac parte din următoarele categorii:
În funcție de durata acestora:
•

•

Cookie-uri de sesiune: aceste cookie-uri sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web
pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra
browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
Cookie-uri persistente: acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui dispozitiv (și, în general, depinde de durata
de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website
decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv, cunoscute sub numele de ‘third party
cookies’ (cookie-uri plasate de terți), care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui
utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

În funcție de scopul acestora:
•

Cookie-uri de analiză a vizitatorilor/de statistică – acest tip de cookie spune dacă ați mai vizitat acest website
până acum. Astfel, de fiecare dată când un utilizator vizitează site-ul, softul de analytics furnizat de o terță
parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Web-browserul va semnala dacă aveți acest cookie, iar
dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de
des o fac.
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•

•
•

Cookie-uri pentru publicitate – Acest tip de cookie-uri spune ce pagini ați vizitat pe site și astfel poate
determina afișarea de reclame relevante (în funcție de pagina accesată inițial) și pe alte siteuri (siteuri
partenere Google Display, Facebook prin Facebook Pixel, etc) pe o durată determinată de timp, de până la o
lună de zile.
Cookie-uri pentru înregistrare: Acest tip de cookie permite înregistrarea utilizatorilor pe site, și menținerea
acestora logați până în momentul exprimării dorinței acestora de a se deconecta.
Cookie-uri de performanță/optimizare a site-ului – Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe
acest website, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a website-ului.

În funcție de deținătorul acestora:
Cookie-uri proprii ale Societății - acestea reprezintă cookie-uri plasate de Ilbah Studio SRL, în calitate de proprietar
al site-ului www.ateliereleilbah.ro,
În privința cookie-urilor plasate de terți, acestea reprezintă cooki-uri ce nu sunt plasate de Ilbah Studio SRL, în
calitate de proprietar al site-ului www.ateliereleilbah.ro, ci de terțe persoane, acesta fiind și motivul pentru care
poartă această denumire. Terții pot seta propriile cookie-uri anonime pe site-ul nostru, în scopul de a urmări
succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. De exemplu, când distribuiți (dați share) un articol folosind
butonul pentru rețelele sociale aflat pe un website, acea rețea socială va înregistra activitatea dumneavoastră.

Modificarea sau dezactivarea cookie-urilor
Vă informăm că în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, acordul pentru acceptarea de cookies poate fi
dat și prin utilizarea setărilor aplicației de navigare pe internet (și anume ale browserului folosit de dumneavoastră)
sau a altor tehnologii similare prin intermediul cărora se poate considera că abonatul ori utilizatorul şi-a exprimat
acordul, toate aceste aplicații având setări corespunzătoare de acest tip.
Acest lucru vă permite să acceptați cookie-urile pe care doriți să le acceptați și să le refuzați pe cele pe care nu doriți
să le acceptați.
Accesarea și continuarea navigării pe www.ateliereleilbah.ro se consideră acceptare a acestei Politici de cookie-uri.
Dacă nu eşti de acord cu utilizarea cookie-urilor sau cu orice prevederi a prezentei Politici, poţi bloca oricare cookie
din setările browser-ului tău. Acest lucru nu îţi va restricționa accesul pe website-ul www.ateliereleilbah.ro.
Atenție! Conexiunea și navigarea ta pe site-ul Atelierele ILBAH sunt sigure. Site-ul este encryptat cu un certificat de
securitate avansat, astfel că toate datele pe care le furnizezi pe site sunt în deplină siguranță!
Modificarea sau dezactivarea cookie-urilor poate fi făcută în orice moment. Un exemplu de modificare ce poate fi
făcută astfel este optarea pentru a fi alertați atunci când cookie-urile sunt trimise către dispozitivul dumneavoastră.
De asemenea, este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate, sau se poate
seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor, astfel că în funcție de preferințele
dumneavoastră vă rugam să o faceți.
Nu în ultimul rând, aveţi posibilitatea de a şterge cookie-urile deja instalate utilizând opţiunea “Privacy” din categoria
Settings.
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Link-uri către alte website-uri
Acest webite poate conţine legături sau trimiteri către alte website-uri. Vă rugăm să rețineți că noi nu controlăm
cookie-urile și/sau tehnologiile de urmărire ale altor website-uri și această Politică de utilizare a Cookie-urilor pe
www.ateliereleilbah.ro nu se aplică acelor site-uri. În consecință, Societatea nu garantează și nu poate fi ținută
răspunzătoare pentru datele cu caracter personal pe care le-ar putea colecta, stoca, utiliza, divulga sau transfera
persoane terțe prin intermediul propriilor website-uri. Este indicat ca întotdeauna să citiți cu atenție politica de
confidențialitate și termenii și condițiile fiecărui website pe care îl vizitați.

Sfaturi și informații suplimentare
Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru
dumneavoastră al securității utilizării cookie-urilor.
Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.
În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, și ele nu se regăsesc mai sus ne puteți contacta la adresa de email office@ateliereleilbah.ro.
De asemenea, mai multe informații despre cookie-uri, în general, puteți găsi pe website-ul www.allaboutcookies.org
sau www.youronlinechoices.com/ro.

ILBAH STUDIO SRL
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