Stimati cetatetni,
Va informăm că PS 1 a actualizat politicile cu cele mai recente modificări propuse de
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul
necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie care furnizează
informații detaliate despre cum și când utilizăm modulele cookie.
Ne rezervăm dreptul de a face modificări la Politica privind modulele cookie, cu
informarea dumneavoastră. Toate modificările vor apărea aici și intră în vigoare
imediat. Utilizarea în continuare a website-ului nostru semnifică acordul
dumneavoastră cu privire la orice astfel de modificări.

Politica de colectare acord cookie
Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de PS 1 SRL cu
sediul in Str ....nr. 1, sector 1...., Bucuresti.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în
calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi.
Cookie-ul, format din litere și numere, va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau
alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser
(ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe
software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul
utilizatorului).

Rolul modului cookie?
Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele
dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare).
Astfel, nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de
pe o pagină pe alta.
Prin accesarea sau utilizarea în continuare a serviciilor noastre (prin orice dispozitiv),
dumneavoastră vă declarați de acord cu utilizarea modulelor cookie și a altor
tehnologii similare în scopurile specificate în această politică, în plus, față de orice alți
termeni și condiții ai prezentului website.
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Modulele Cookie versus Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date
Modulul cookie este o colecție de date pe care o pagină web le transferă pe
computerul dumneavoastră, temporar, pentru a permite adaptarea conținutului la
utilizator. În acest scop, modulele cookie pot colecta informații cu privire la
comportamentul dumneavoastră online.
Modulul cookie este un fișier de mici dimensiuni care conține un text alcătuit dintr-un
șir de litere și cifre (informații), deseori codificate, care vă identifică în mod unic
computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se
accesează internetul, dar poate conține și alte informații.
In general, pentru informarea dvs, speicicam faptul ca un modul cookie este format
din două părți: numele și conținutul sau valoarea modulului cookie. Mai mult, durata
de existență a unui modul cookie este determinată.
In general, pentru informarea dvs, mentionam faptul ca un modul cookie este
complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși – modulele cookie folosesc
formate tip plain text, nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate și
nici nu pot auto-rula; nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau
replica din nou - sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul
utilizatorului), ele permițând exclusiv strângerea de informații despre comportamentul
utilizatorilor (în principiu, care anume pagini web vizitează și când).
Altfel spus,in general, modulul cookie poate fi văzut ca un card de identificare a
utilizatorului de Internet, care anunță website-ul de fiecare dată când utilizatorul se
întoarce pe respectivul website.
Modulele cookie pot informa serverului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel
încât acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul
website de la început. Astfel, modulele cookie pot fi asimilate unor „semne de carte”
care îi spun utilizatorului exact unde a rămas în cadrul unui website.

Cum se folosesc cookie-urile?
Anumite pagini de pe site-ul nostru utilizează cookie-urile pentru a reţine:
•
•
•

preferinţele dumneavoastră de afişare, cum ar fi contrastul, culoarea sau
dimensiunea caracterelor
dacă aţi răspuns la un sondaj pop-up privind utilitatea conţinutului (pentru a
nu fi întrebat din nou)
dacă aţi acceptat (sau nu) utilizarea cookie-urilor pe site.
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De asemenea, unele materiale video găzduite de paginile noastre utilizează cookieuri pentru a colecta statistici anonime privind modul în care aţi ajuns pe site şi
materialele video pe care le-aţi vizualizat.
Modulele cookie sunt folosite și de serviciul IT al PS1 care măsoară eficiența și
eficacitatea site-ului.
Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă
poate îmbunătăţi experienţa de navigare.
Se pot şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca
anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător.
Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal.
Mai mult, ţinem sub control datele referitoare la preferinţele dumneavoastră de
navigare. Noi utilizăm module cookie ca să activăm și să sprijinim funcționalitățile
noastre de siguranță, precum și ca să detectăm activități dăunătoare sau încălcări ale
Acordului utilizatorului. Folosim module cookie pentru a detecta fraudele și utilizarea
abuzivă a website-urilor și a serviciilor noastre.
Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

Folosim şi alte cookie-uri?
O parte din paginile sau subsite-urile noastre pot folosi cookie-uri suplimentare sau
diferite de cele descrise mai sus. În acest caz, veţi găsi detalii pe paginile specifice
referitoare la cookie-uri.
De asemenea, s-ar putea să vi se ceară acordul cu privire la stocarea lor.

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi
site-ul aboutcookies.org.
În general, pentru informarea, dvs, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web
permite salvarea modulelor cookie pe terminal în mod implicit.
Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a modulelor
cookie să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată
când modulele cookie sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre
posibilitățile și modurile de administrare a modulelor cookie pot fi găsite în zona de
setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii modulelor cookie poate afecta
anumite funcționalități ale paginii web.
La ce mai sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea
conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.
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Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile
PS 1 pentru a oferi informatii utile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de
confidențialitate online, publicitate relevantă.
De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne
ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web,
permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea
personală a utilizatorului.
Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe.
Cele per sesiune sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la
terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web).
Cele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada definită de parametrii
Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet? La ce mai sunt folosite Cookieurile?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând
la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și
intereselor fiecărui utilizator.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de
folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi
publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și
interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.
În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea
Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel
încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau
utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul
său.
Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot
fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web).
Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web. În
acest sens Cookie-urile Esențiale (fără de care site-ul nostru nu mai poate funcționa
corect) nu pot fi editate.
Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR,
vă puteti adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de email dpo @ps1.ro sau puteți accesa pagina unde vă puteți exprima consimțământul
referitor la fiecare fișier cookie în parte.
Tipuri de cookies:
Regulamentul general privind protecția datelor privește, de exemplu, un nume, o
fotografie, o adresă de e-mail, detalii despre bancă, postări pe site-urile web de rețele
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sociale, informații medicale sau o adresă IP a computerului ca date personale.
În general, pentru informarea dvs,. există patru tipuri diferite de cookie-uri, în funcție
de durata acestora și de originea lor.
GDPR impacteaza toate cele patru tipuri, iar originea și durata cookie-urilor trebuie
să fie prezentate pentru ca utilizatorul să le accepte într-o manieră afirmativă și
informată.
Tipuri de cookies:
Session Cookies
Aceste module cookie sunt temporare și expiră odată ce părăsiți site-ul. Cookie-urile
pentru sesiuni sunt utilizate în principal de către magazinul web pentru a ține
produsele în coș în timp ce faceți cumpărături online.
Cookie-uri permanente
Cookie-urile permanente pot rămâne pe disc mult timp după încheierea sesiunii.
Prin lege, acestea ar trebui să fie șterse cel puțin la fiecare 12 luni, dar un cookie ar
putea rămâne pe disc pentru totdeauna.
Aceste module cookie pot conține date cum ar fi datele de conectare, informațiile de
contact și numerele de cont, astfel încât să nu fie necesar să le introduceți în fiecare
utilizare a site-ului.
First-party Cookies
First-party Cookies se se genereaza de site-ul Web pe care l-ați accesat. Aceste
module cookie adesea servesc pentru a reaminti site-ului informatii despre datele și
preferințele dvs.
Third-party Cookies
Third-party Cookies sunt cookie-urile setate de un alt site decât cel pe care vă aflați.
Scopul Third-party Cookies este de a colecta anumite informații pentru a efectua
diverse cercetări în ceea ce privește comportamentul, demografia și nu în ultimul
rând pentru marketingul vizat etc.
De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
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Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand
la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si
intereselor fiecarui utilizator.
Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamn a ca nu veti mai primi
publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si
interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.
Pentru informarea dvs., enumeram cateva exemple de intrebuintari importante ale
cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
- Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme,
sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de
travel.
- Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family
mode, functii de safe search).
- Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei
reclame pentru un anumit utilizator pe un site.*Furnizarea de publicitate mai
relevanta pentru utilizator.
- Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui
anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum
un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte
website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a
imbunatati calitatea informatiilor din site-uri, in beneficiul userilor.
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