
Declarație referitoare la cookie-uri 
 

În cadrul Danone, dorim să fim deschiși și transparenți privind modul în care utilizăm cookie-urile și 

consecințele pe care le pot avea asupra dumneavoastră. Anumite cookie-uri pe care le utilizăm sunt 

esențiale pentru funcționalitatea paginilor proprii de internet, dar sunt și tipuri de cookie-uri pe care le 

puteți respinge sau bloca. 

Ne străduim să vă oferim suficiente informații despre cookie-urile utilizate, pentru ca dumneavoastră să 

faceți o alegere informată a datelor pe care ni le comunicați. 

În cazul în care aveți mai multe întrebări sau observații, vă rugăm să ne contactați prin intermediul 

paginii de contact  [www.danone.ro/contact].  

Ce sunt cookie-urile? 
Cookie este un fișier redus ca volum, salvat în computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil. Acesta 

are alocat un ID unic, care ajută pagina de internet să rețină acțiunile și preferințele dumneavoastră 

(precum localizarea, limba, dimensiunea fontului și alte preferințe afișate), într-un anumit interval de 

timp. În acest fel, nu este necesar să reintroduceți de fiecare dată informațiile la revenirea pe pagina de 

internet pentru a vizita o secțiune din altă secțiune. În același timp, cookie-urile pot contribui la 

personalizarea experienței dumneavoastră de navigare. 

Nu toate cookie-urile conțin informații cu caracter personal, dar, în cazul în care acest lucru se întâmplă, 

tratăm acest tip de informații ca date cu caracter personal, conform Declarației privind 

confidențialitatea  [www.danonino.ro/politica-de-confidentialitate ]. De asemenea, tratăm informațiile 

de tip cookie ca date cu caracter personal în cazul în care sunt asociate cu contul dumneavoastră sau 

alte informații de contact. 

Tipuri de cookie-uri 
Există două categorii generale de cookie-uri: persistente și per sesiune. Cookie-urile persistente rămân 

salvate în dispozitivul dumneavoastră până la ștergerea lor manuală sau automată. Cookie-urile per 

sesiune rămân salvate în dispozitivul dumneavoastră până la închiderea browser-ului, ștergându-se în 

mod automat. 

De ce utilizăm cookie-urile? 
În general vorbind, există câteva motive pentru care putem utiliza cookie-urile: 

• Cookie-uri care sunt strict necesare pentru funcționarea paginii de internet și pentru a facilita 

accesul dumneavoastră la serviciile pe care le oferim; 

• Cookie-urile care colectează date asociate accesării paginii noastre de internet și performanței 

acesteia. Utilizăm aceste informații pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor pe care le 

oferim online; 



• Cookie-uri pe care le utilizăm pentru a personaliza și optimiza experiența dumneavoastră pe 

pagina noastră de internet. Aceste cookie-uri stochează informații legate de opțiunile 

dumneavoastră, precum dimensiunea textului, limba și rezoluția afișate. 

• Cookie-uri instalate de terți pentru servicii îmbunătățite (precum cookie-uri platforme sociale) 

sau în scopuri promoționale. 

Vă rugăm să consultați informațiile de mai jos referitoare la tipurile de cookie-uri pe care le folosim. 

Cookie-uri strict necesare  
Acestea sunt cookie-uri de care avem nevoie pentru a vă putea oferi o funcționare corespunzătoare a 

paginii de internet și care vă facilitează accesul la serviciile pe care le oferim. 

În cazul în care ele sunt blocate, nu veți mai putea accesa pagina noastră de internet. 

Listă cookie-uri strict necesare : 

 

Scop Tip de date colectate Denumire cookie  Cât timp rămâne stocată? 

Date necesare pentru 
buna functionare a 
siteului 
 

Date colectate local 

 

_gat  
 

 

Date stocate 1 zi 
 
 

Date colectate local has_js 
 

Date  stocate la nivel de sesiune 
 

Date colectate local TC_OPTOUT_categories 
 

Date stocate 1 an 
 

Date colectate local TC_OPTOUT 
 

Date stocate 1 an 
 

Date colectate local SSESS* Date stocate 23 zile 
 

Date colectate local TC_NB_PAGES_VIEWED 
 

Date stocate 2 luni 
 

Date colectate local TC_OUTPUT 
 

Date stocate 1 an 
 

Date colectate local TC_OUTPUT_categories Date stocate 1 an 

Date colectate local has_js  
 

Date stocate 1 an 
 

Date colectate local de 

la facebook.com 

presence Date  stocate la nivel de sesiune 

Date colectate pentru 
control butoane 
Facebook pentru share 

sb Date stocate 2 an 
 

Date colectate local de 
la facebook.com 

spin Date stocate 1 zi 
 

Date colectate pentru 
control butoane 
Facebook 

wd Date stocate 7 zile 
 



Date colectate local de 
la facebook.com 

pl Date stocate 1 luna 
 

Date colectate pentru 
control butoane 
Facebook 

xs Date stocate 3 luni 
 

 

Cookie-uri analitice și de performanță 
Acestea ne ajută să măsurăm modelele de trafic pentru a stabili secțiunile vizitate din pagina noastră de 

internet. Le utilizăm pentru studia tiparurile vizitatorului, astfel încât să putem îmbunătăți produsele și 

serviciile pe care le oferim în mediul online. Putem stoca adresele IP (adrese electronice ale 

computerelor conectate la internet) pentru a analiza tendințele, administra pagina de internet, 

monitoriza mișcările utilizatorului și colecta informații generale demografice. 

Aceste cookie-uri nu sunt esențiale pentru funcționalitatea paginii de internet, în consecință vă solicităm 

întotdeauna consimțământul înainte de instalarea lor. Vă puteți retrage consimțământul în orice 

moment. Aveți mai multe informații mai jos  la ”Preferințele dumneavoastră” 

Listă cookie-uri de performanță 

Scop Tip de date colectate Denumire cookie Cât timp rămâne 
stocată? 

Date de cookieuri 
folosite pentru a 
monitoriza 
performanta  
 

 

Stocheaza informatii local _55 Date stocate 6 luni 

Stocheaza informatii local _ga Date stocate 2 ani 

Stocheaza informatii local _gid, Date stocate 1 zi 

Stocheaza informatii local TC_*PAGES_VIEWED Date stocate 1 luna 

Stocheaza informatii despre 
utilizator cand viziteaza 
situri ce contin servicii 
Google.ro 

1P_JAR Date stocate 1 luna 

Stocheaza informatii despre 
utilizator cand viziteaza 
situri ce contin servicii 
Google.com 

1P_JAR Date stocate 1 luna 

Stocheaza informatii despre 
utilizator cand viziteaza 
situri ce contin servicii 
Google.ro 

DV Date stocate doar pe 
perioada sesiunii 

Stocheaza informatii despre 
utilizator cand viziteaza 
situri ce contin servicii 
Google.ro 

HSID Date stocate 2 ani 

Stocheaza informatii despre 
utilizator cand viziteaza 
situri ce contin servicii 
Youtube 

HSID Date stocate 2 ani 

Date stocate local IDE Date stocate 1 an 

Statistici clipuri Youtube LOGIN_INFO Date stocate 2 ani 

Stocheaza informatii despre 
utilizator cand viziteaza 
situri ce contin servicii 
Google.com 

SID Date stocate 2 ani 



Stocheaza informatii despre 
utilizator cand viziteaza 
situri ce contin servicii 
Google (Youtube) 

SID Date stocate 2 ani 

Date stocate local pentru 
securitate 

SIDCC Date stocate 2 luni 

Stocheaza informatii despre 
utilizator cand viziteaza 
situri ce contin servicii 
Google (Youtube) 

YSC Date stocate per 
sesiune 

Stocheaza informatii despre 
utilizator cand viziteaza 
situri ce contin servicii 
Facebook 

act Date stocate per 
sesiune 

Securitate – previne aparitia 
de conturi false 

datr Date stocate pe 2 ani 

 

Cookie-uri de personalizare 
Acestea ne ajută să recunoaștem computerul personal și să vă întâmpinăm de fiecare dată când ne 

accesați pagina, fără a vă mai transmite solicitarea de înregistrare sau autentificare. 

Aceste cookie-uri nu sunt esențiale funcționalității paginii de internet, dar îmbunătățesc experiența 

dumneavoastră. Vă vom solicita întotdeauna consimțământul înainte de instalarea acestora. Vă puteți 

retrage consimțământul în orice moment. Aveți mai multe informații mai jos  la ”Preferințele 

dumneavoastră” 

Listă cookie-uri de personalizare  

Scop Tip de date colectate Denumire cookie (ne 
dorim includerea?) 

Cât timp rămâne 
stocată? 

Cookieuri folosite in 
personalizarea 
experientei de nagivare 

Stocheaza preferinte si 
informatii despre 
utilizator cand viziteaza 
situri ce contin servicii 
Google 

 

APISID Date stocate 2 ani  

 Stocheaza preferinte si 
informatii despre 
utilizator cand viziteaza 
situri ce contin servicii 
Youtube 
 

APISID Date stocate 2 ani 

 Stocheaza preferinte si 
informatii despre 
utilizator cand viziteaza 
situri ce contin servicii 
Google.com 

SSID Date stocate 2 ani 

 

Cookie-uri terți 
Acestea sunt instalate pe pagina noastră de internet de către terți, în numele nostru. Ele ne ajută să 

generăm mesaje promoționale personalizate pe alte pagini de internet, în baza informațiilor care vă 



aparțin, precum numărul de vizite pe pagina proprie. Paginile noastre de internet pot instala cookie-uri 

și pentru servicii terțe, precum platformele Facebook, Google, Youtube.   

Nu oferim terților informații cu caracter personal care instalează cookie-uri pe pagina noastră de 

internet. Cu toate acestea, terții pot presupune că utilizatorii care interacționează sau care accesează 

reclame personalizate sau conținut afișat pe pagina noastră de internet se încadrează într-un grup vizat 

de mesajele sau conținutul respectiv. Nu avem acces și nu controlăm cookie-urile sau alte proprietăți pe 

care le pot utiliza paginile de internet care aparțin agențiilor de publicitate și terților. Practicile 

informaționale ale acestor terți nu sunt acoperite de Declarația privind confidențialitatea sau referitoare 

la cookie. Pentru mai multe informații despre practicile terților privind confidențialitatea, vă rugăm să-i 

contactați în mod direct. 

Aceste cookie-uri nu sunt esențiale pentru funcționalitatea paginii de internet, în consecință vă solicităm 

întotdeauna consimțământul înainte de instalarea lor. Vă puteți retrage consimțământul în orice 

moment. Aveți mai multe informații mai jos la ”Preferințele dumneavoastră” 

Listă cookie-uri terți  

Scop Tip de date colectate Denumire cookie (ne 
dorim includerea?) 

Cât timp rămâne 
stocată? 

Cookieuri folosite 
pentru imbunatatirea 
preferintelor userilor si 
oferirea informatiilor 
relevante 

Stocare preferinte si info SAPISID Date colectate 2 ani 
Re-targetare, optimizare 
ad-uri 

DSID Date stocate 10 zile 

Stocheaza preferinte si 
informatii despre 
utilizator cand viziteaza 
site-ul Facebook 

fr Date stocate 2 luni 

 

 

Preferințe personale 
Aveți posibilitatea de a restricționa sau bloca cookie-urile, sau chiar de a le șterge pe cele deja instalate 

în dispozitivul personal. În acest caz, este posibil să nu mai puteți accesa anumite secțiuni din pagina de 

internet, mesajul primit de noi fiind acela că nu ne-ați vizitat niciodată înainte, situația în care se va afișa 

iar Notificarea referitoare la cookie, solicitându-vă consimțământul pentru instalarea lor. 

În același timp, aveți posibilitatea de a restricționa sau bloca cookie-urile modificând setările browser-

ului. Verificați informațiile specifice din secțiunea ”help” a browser-ului dumneavoastră pentru a afla 

modul în care puteți administra setările pentru cookie-uri. 

Informații de contact 
În cazul în care aveți întrebări, observații sau reclamații cu privire la cookie-uri si datele stocate, vă 

rugăm să ne contactați prin intermediul paginii de contact  www.danone.ro/sesizari-gdpr/  

 

http://www.danone.ro/sesizari-gdpr/

