Politica de cookies
Un cookie este un fișier text pe care un site îl trimite browserului să-l stocheze pe dispozitivul
dvs. pentru reţine informații despre dvs: informații de conectare, preferințe de limbă etc.
Aceste cookie-uri sunt setate de noi și numite cookie-uri de prima parte. Rivergate Rating
Group folosește și cookie-uri ale unor terțe părți pentru eforturile de marketing.
Mai precis, folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire în următoarele scopuri:
•
•
•
•

Pentru a vă ajuta în navigarea pe internet;
Pentru a vă asista în cazul în care aveți nevoie de suport online;
Pentru a analiza modul în care explorați produsele și serviciile noastre;
Pentru asistență în eforturile noastre de marketing, inclusiv publicitate
comportamentală,

Mai jos este o listă detaliată a cookie-urilor pe care le folosim pe site-ul nostru. Site-ul nostru
este scanat cu ajutorul instrumentului nostru de scanare cookie în mod regulat pentru a
menține o listă cât mai exactă posibil. Clasificăm modulele cookie în următoarele categorii:
•
•

Cookie-uri statistice
Cookie-uri de marketing

Cookie-uri statistice
Aceste cookie-uri ajută proprietarii site-urilor să înțeleagă modul în care vizitatorii
interacționează cu site-urile prin colectarea și raportarea informațiilor anonime.

Denumire cookies

Descriere

Tip

Durata timp de expirare

_ga

Registers a unique ID that is
used to generate statistical
data on how the visitor uses
the web site
Used by Google Analytics to
throttle request rate
Registers a unique ID that is
used to generate statistical
data on how the visitor uses
the web site

HTTP

2 ani

HTTP

Sesiunea

HTTP

Sesiunea

_gat
_gld

Cookie-uri de marketing (3)
Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a urmări vizitatorii pe site-uri. Scopul este de a
afişa reclame relevante şi captivante pentru utilizatorii individuali și, prin urmare, mai
valoroase pentru editori și agenții de publicitate terțe.
Denumire cookies
_hjIncludedInSample

ads/ga-audiences

fr

tr

Descriere

Tip

Durata timp de expirare

Determines if the user's
navigation should be registered
in a certain statistical place
holder
Used by Google AdWords to
re-engage visitors that are
likely to convert to customers
based on the
visitor's online behaviour
across web sites.
Used by Facebook to deliver a
series of advertisement
products such as real time
bidding from third party
advertisers.
Facebook Pixel

HTTP

Sesiune

HTTP

Sesiune

HTTP

3 luni

Pixel

Sesiune

