Acest site utilizează cookie-uri.

Cookie-urile sunt folosite pentru personalizarea conținutului și anunțurilor, cu scopul
de a oferi funcții de rețele sociale și pentru analizarea traficului. Cookie-urile sunt mici
fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai
eficientă.
Din punct de vedere legal AQUAVIA poate stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul
în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site.
Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs. Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de
cod așa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau
replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini
aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Consimţământul dvs. se aplică domeniului: www.aquavia.ro .
Tipuri de cookieuri folosite:
1. NECESARE (tab dropdown list cu exemple de genul celor de mai jos)
Cookie-urile necesare ajută la a face un website utilizabil prin activarea funcţiilor de
bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe website.
website-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri

Exemple:
Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

CookieConsent

Cookiebot

Stores the user's cookie consent
state for the current domain

1 an

HTTP
Cookie

Preserves user session state
across page requests.

Session

HTTP
Cookie

PHPSESSID www.aquavia.ro

rc::a

rc::b

Google

This cookie is used to distinguish
between humans and bots. This is
HTTP
beneficial for the website, in order Persistent Local
to make valid reports on the use of
Storage
their website.

Google

This cookie is used to distinguish
Session
between humans and bots.

HTTP
Local
Storage

2. STATISTICA (tab dropdown list cu exemple de genul celor de mai jos)

Cookie-urile de statistică ajută să înţelegem modul în care vizitatorii interacţionează cu
website-ul prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim.
Exemple:
Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Registers a unique ID that is used to
generate statistical data on how the visitor 2 ani
uses the website.
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_ga

Google

_gat

www.aquavia.ro

Used by Google Analytics to throttle
request rate

1 zi

HTTP
Cookie

Google

Registers a unique ID that is used to
generate statistical data on how the visitor
uses the website.

1 zi

HTTP
Cookie

_gid

3. MARKETING (tab dropdown list cu exemple de genul celor de mai jos)

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un website
la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii
individuali, aşadar ele sunt mai valoroase pentru agenţiile de puiblicitate şi părţile terţe
care se ocupă de publicitate.

Exemple:
Denumire Furnizor

Scop

Expirare Tip

fr

facebook.com Used by Facebook to deliver a series of
advertisement products such as real time bidding
from third party advertisers.

3 luni

HTTP
Cookie

PREF

youtube.com Registers a unique ID that is used by Google to keep 8 luni
statistics of how the visitor uses YouTube videos
across different websites.

HTTP
Cookie

tr

facebook.com Neclasificate

Session Pixel
Tracker

