
 

Version 
1/4 

2020-07-14 
 

Politica Cookies 
De fiecare data cand vizitezi www.centraltravel.ro (Platforma noastra) vom colecta automat anumite date in timpul navigarii si le stocam intr-un fisier 
numit jurnalul de server. Este vorba despre urmatoarele date: data si ora accesarii, adresa paginii, adresa IP, tipul de browser si versiunea (user agent), 
sistemul de operare utilizat, adresa URL sursa (vizitate anterior) si URL-uri pentru pagina care este accesata imediat de www.centraltravel.ro, ca si 
cantitate de date transmise si mesaje de status care indica ca vizitarea a avut loc. 

Aceste date sunt utilizate de catre Operator exclusiv in scopuri tehnice sau statistice de mentenanta sau de optimizare a platformei. 

  

1. Ce sunt cookies? 
Cookies sunt fisiere mici care contin litere si cifre care pot fi plasate pe dispozitivul dvs. cand vizitati o pagina de internet sau utilizati o aplicatie. Utilizam 
cookies pentru a va imbunatati experienta pe centraltravel.ro, tinand minte preferintele dumneavoastra. Fara utilizarea cookies experienta pe Platforma 
noastra va fi mai putin personalizata. 

Pentru mai multe informatii despre cookies, consultati www.allaboutcookies.org. 
2. De ce folosim cookies? 

Cookies realizeaza diverse functii, inclusiv facilitarea navigarii si stocarea preferintelor dvs. pentru a va arata continutul relevant si pentru a va 
imbunatati experienta generala de utilizator. 

Utilizam cookies: 

• Pentru a va gestiona preferintele si a imbunatati anumite functii ale Platformei noastre. Aceasta poate include colectarea de informatii despre data 
si ora vizitei, istoricul de navigare si preferinta dvs. de limba. 

• Pentru a sustine masurile de securitate si a detecta orice activitati frauduloase. 
• Pentru a analiza modul in care Platforma noastra este accesata sau utilizata si performanta acesteia. Utilizam aceste informatii pentru a mentine, 

opera si imbunatati in mod continuu serviciile noastre. 
3. Ce tip de cookies si alte tehnologii folosim? 
• Cookies persistente– aceste cookies sunt stocate in browserul dispozitivului dvs. si sunt utilizate ori de cate ori vizitati Platforma noastra. Aceste 

cookies ne ajuta sa retinem setarile si preferintele utilizatorilor, pentru a facilita vizita urmatoare a utilizatorilor nos De exemplu, aceste cookies vor 
asigura ca utilizatorii nu vor mai trebui sa se conecteze din nou. De asemenea, retin preferinta de limba a utilizatorilor la urmatoarea vizita. 

http://www.allaboutcookies.org/
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• Cookies pentru sesiuni– acestea sunt cookies temporare care raman in arhiva cookies a browserului dvs. pana cand parasiti Platforma noastra. 
Informatiile pe care le primim cu ajutorul acestor cookies ne ajuta sa analizam modelele de trafic web, permitandu-ne sa identificam si sa rezolvam 
problemele si sa oferim o experienta de navigare mai buna. 

Platforma noastra poate contine referinte (links) catre pagini de internet sau aplicatii terte, inclusiv cele ale partenerilor nostri. Retineti ca aceste pagini 
de internet terte pot utiliza si cookies. Nu controlam aceste pagini de internet terte si nu suntem responsabili pentru cookies pe care le stabilesc sau le 
acceseaza. Daca faceti clic pe una din aceste referinte sau aplicatii, retineti ca fiecare dintre ele va avea politica proprie a cookies. Prin urmare, cititi 
politica de cookies a altor pagini de internet sau aplicatii inainte de a le utiliza. 

4. Avem cookies terte sau plug-ins pe Platforma noastra? 
Iata lista de terti carora le permitem sa seteze cookies sau alte tehnologii pe dispozitivul dvs.. 

Parteneri Analize: Pentru a intelege mai bine cum utilizati Platforma noastra, colaboram cu diversi parteneri de analiza. 
Analiza Google Analytics 

Acest site foloseste Google Analytics, un serviciu de analiza web oferit de Google Inc ( “Google”). Google Analytics foloseste cookie-uri. Informatiile 
generate de cookie despre utilizarea acestui website sunt de obicei transferate pe un server Google in SUA si depozitate acolo. In cazul activarii functiei 
de anonimizare IP de pe acest website, adresa IP va fi trunchiata in statele membre ale Uniunii Europene sau a altor parti la Acordul privind Spatiul 
Economic European. Numai in cazuri exceptionale, adresa IP completa este transmisa catre un server Google in SUA si scurtat acolo. In numele 
operatorului acestui website, Google va utiliza aceste informatii pentru a evalua utilizarea de catre dvs. a website-ului, elaborarea de rapoarte privind 
activitatea acestuia si furnizarea altor cu utilizarea site-ului internet si servicii conexe catre operatorul site-ului. Informatiile transmise de catre browser-ul 
dvs., ca parte a adresei IP Google Analytics nu vor fi imbinate cu alte date Google. Puteti refuza utilizarea cookie-urilor prin modificarea setarilor de pe 
software-ul browser-ul; Cu toate acestea, ne place sa subliniem faptul ca s-ar putea sa nu fie in masura sa utilizeze toate caracteristicile acestui site 
pentru toata amploarea lor. 

Plug-ins de la terti: 
Platforma noastra foloseste si plug-in de la terti sub forma de buton de distribuire pentru Facebook, Twitter si Whatsapp. Cu ajutorul acestui buton de 
partajare puteti distribui anunturile noastre pe platforma tertilor, cu conditia sa fiti conectat(a) la acesti terti. Acesti terti ar putea lega interactiunea cu 
platforma noastra cu contul dvs. Prin urmare, cititi politicile de confidentialitate ale acestor terti inainte de a da clic pe butonul de distribuire. 

5. Ce puteti face pentru a sterge, dezactiva sau bloca cookies? 
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Browserul dvs. va furniza, de obicei, informatii despre cum sa refuzati, sa stergeti sau sa blocati cookies. Urmatoarele referinte va vor duce la acele 
informatii despre unele browsere utilizate in mod obisnuit: 

• Google Chrome 
• Internet Explorer 
• Mozilla Firefox 
• Safari 
• Opera 

Puteti sa renuntati la cookies de la terti din Google Analytics prin intermediul ads settings. 
Retineti: daca alegeti sa blocati cookies pe care le-am setat pe centraltravel.ro, este posibil sa nu puteti accesa toate sau o parte din serviciile noastre. 
  

6.Plugin-uri de social media 
Facebook 
Pe plugin – uri www.centraltravel.ro ale rețelei de socializare Facebook, 1601 California de Sud Avenue, Palo Alto, CA 94304, Statele Unite ale Americii 
pot fi integrate. Pluginurile sunt marcate cu un logo – ul Facebook .O prezentare generală a Facebook plugin – uri puteți gasi aici . Daca vizitați un 
articol de blog de pe www.centraltravel.ro care conține un astfel de plug -in , o conexiune directa intre browser și serverul de Facebook este stabilita prin 
intermediul plugin. Facebook primește informațiile pe care le – ați vizitat cu adresa IP, nostru. Subliniem faptul că noi , nu stocam continutul datelor 
transmise și le folosesosim prin intermediul Facebook. Pentru mai multe informații, puteți gasi politica de confidențialitate de pe Facebook pe care le 
aveti aici. Dacă nu doriți ca Facebook sa poata atribui vizitei dvs pe centraltrtavel.ro contul de utilizator Facebook, vă rugăm să vă deconectați din contul 
dvs. Facebook. 
Google+ 
Pe www.centraltravel.ro, de “G+” butonul rețelei sociale Google Plus utilizat, care este operat de Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, Statele Unite ale Americii ( “Google”). 
Dacă apelați paginile de pe www.CENTRALTRAVEL.RO care conțin astfel de plug-in-uri pot fi transmise în mod automat datele despre comportamentul 
vizitatorilor pe serverele Google. Central Travel.ro nu afecteaza natura și amploarea datelor colectate și trimise la Google transmise. Dacă sunteți 
conectat la Google, se poate atribui pentru a accesa contul Google. 
Scopul și domeniul de colectare a datelor și prelucrarea ulterioară și utilizarea datelor de către Google, precum și drepturile lor relevante și modalități de 
a vă proteja confidențialitatea puteți în Google +1 de confidențialitate Google butonul „G+“ , și FAQ . 
Twitter 
Pe www.centraltravel.ro. care sunt butoanele de pe serviciul Twitter utilizate. Aceste butoane sunt oferite de Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San 
Francisco, CA 94107, Statele Unite ale Americii. Acestea sunt identificate printr-o pasare logo ușor de recunoscut. Daca sunteti 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.microsoft.com/en-in/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/en-in/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.centraltravel.ro/
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.centraltravel.ro/
http://de-de.facebook.com/policy.php
https://www.centraltravel.ro/
http://www.centraltravel.ro/
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
http://www.google.com/intl/de/+1/button/
https://www.centraltravel.ro/
https://about.twitter.com/resources/buttons
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pe  www.centraltravel.ro care conține un astfel de buton, browser – ul dvs. stabilește o conexiune directa la serverele Twitter. Conținutul butoanelor 
Twitter este transmis de la Twitter direct in browser – ul dumneavoastra. Central Travel .ro , prin urmare , nu face nici un impact asupra cantitatii de date 
pe care Twitter folosind acest plugin. Precizam ca  centraltravel.ro nu primește informatii  a conținutului datelor transmise și ca sa  folosesca prin 
intermediul Twitter. Pentru mai multe informatii, puteți gasi politica de confidențialitate a Twitter . 
LinkedIn 
Pe site – ul nostru, plugin – uri ale rețelei sociale LinkedIn LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 (denumit în continuare 
“LinkedIn”) să fie integrate. Pluginurile LinkedIn -ului prin  butonul „share“ pe site – ul nostru. Dacă vizitați acest site, o legatura directa intre browser și 
serverul LinkedIn este stabilita prin intermediul plugin. LinkedIn primeste informațiile pe care le – ati vizitat cu adresa IP acest site. Daca folositi butonul 
share pe  LinkedIn , facand clic in timp ce sunteți conectat la contul dvs. LinkedIn, puteti vizualiza conținutul acestui site web pentru LinkedIn linkul 
profilului dvs.. Acest lucru permite LinkedIn sa atribuie  vizita pe acest site din contul dvs. de utilizator. Central travel ro nu primește informatii a 
conținutului datelor transmise si nu le foloseste prin intermediul LinkedIn. Detalii cu privire la colectarea datelor, precum și drepturile și setarile , Mai 
multe detalii privind politica Linkdin le gasitii aici politica de confidențialitate . 
  

7.Detalii de contact 
Pentru informatii suplimentare sau pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactati in orice moment la adresa: contact@centraltravel.ro. 

 

https://www.centraltravel.ro/
http://twitter.com/privacy
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

