Declarație privind cookie-urile
Bejo Zaden B.V. (denumită în continuare „Bejo”)
Această declarație privind cookie-urile explică cum sunt stocate cookie-urile și cum se citesc datele de pe
computerul, tableta și/sau telefonul dvs. mobil prin intermediul acestui site. De asemenea, explicăm în ce scop
se utilizează datele colectate. Vă recomandăm să citiți cu atenție această declarație privind cookie-urile.
Pentru informații suplimentare privind prelucrarea datelor, vă rugăm să consultați și declarația noastră de
confidențialitate.
Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt mici fișiere-text trimise către browserul dvs. când vizitați un site și stocate apoi pe hard disk
sau în memoria unor dispozitive periferice. Browserul poate trimite înapoi către site aceste informații data
viitoare când vizitați site-ul. Cookie-urile stocate prin intermediul acestui site nu pot dăuna dispozitivelor dvs.
periferice sau fișierelor stocate pe acestea.
Ce cookie-uri utilizăm și în ce scop le utilizăm?
Cookie-uri funcționale
Bejo stochează cookie-uri funcționale și citește conținutul acestora. Nu este implicată nicio terță parte.
Acestea sunt așa-numite cookie-uri proprii. Aceste cookie-uri sunt necesare pentru furnizarea serviciului pe
care l-ați solicitat. Site-ul nostru nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri. De exemplu, cookie-urile
funcționale asigură faptul că nu este necesar să vă autentificați din nou pe fiecare pagină dacă v-ați
autentificat deja și rețin datele pe care le-ați introdus în formularele (de comandă) de pe site.
Cookie-uri de sesiune
Pe lângă cookie-urile funcționale, Bejo stochează și cookie-uri care sunt stocate pe dispozitivele dvs.
periferice numai o perioadă de timp limitată. Aceste cookie-uri sunt șterse automat când se închide browserul.
Cookie-urile de sesiune se utilizează pentru a analiza comportamentul dvs. de navigare în timpul unei anumite
vizite. Bejo poate utiliza aceste date pentru a personaliza site-ul astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor
vizitatorilor.
Cookie-uri permanente
Bejo stochează și cookie-uri care rămân stocate pe dispozitivele dvs. periferice o perioadă mai îndelungată.
Aceste cookie-uri permanente permit recunoașterea dispozitivelor periferice data viitoare când vizitați site-ul și
ajută Bejo să personalizeze experiența dvs. de vizualizare în funcție de preferințele dvs. Deoarece preferințele
dvs. sunt deja configurate, următoarea dvs. vizitare a site-ului vă va lua mai puțin timp și va fi mai plăcută. În
plus, Bejo utilizează cookie-uri permanente pentru a urmări comportamentul dvs. de navigare. Bejo
înregistrează comportamentul dvs. de navigare pe site-ul său utilizând aceste cookie-uri de urmărire pentru a
vă prezenta oferte personalizate. Cookie-urile de urmărire pot urmări și ce alte site-uri Bejo ați vizitat. Bejo
poate utiliza aceste informații pentru a vă prezenta reclame alese anume pentru dvs.
Citirea informațiilor fără cookie-uri
Pe lângă plasarea de cookie-uri, Bejo citește informații din browserul dvs. și de pe dispozitivele dvs. periferice
fără stocarea niciunui cookie. În acest fel, Bejo adună informații despre proprietățile (tehnice) ale dispozitivelor
dvs. periferice și ale software-ului pe care îl utilizați, precum tipul de sistem de operare, setările browserului,
modulele de extensie instalate, fusul orar și dimensiunea ecranului. Bejo utilizează aceste informații pentru a
urmări comportamentul dvs. de navigare, dar și pentru a se asigura că site-ul funcționează corect pe
dispozitivele dvs. periferice și în software-ul dvs.
Cookie-uri terțe
Pe lângă cookie-urile pe care compania Bejo le stochează ea însăși, site-ul stochează pe dispozitivele dvs.
periferice și cookie-uri ale unor terțe părți, așa-numite cookie-uri terțe. Bejo nu deține controlul asupra utilizării
acestor cookie-uri și/sau asupra utilizării de către terțe părți a informațiilor colectate prin aceste cookie-uri.
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Bejo furnizează numai platforma care face posibilă stocarea acestor cookie-uri terțe. Bejo atrage atenția
asupra faptului că utilizarea informațiilor colectate poate fi supusă unor condiții suplimentare ale unor terțe
părți. Tipurile de cookie-uri terțe stocate prin site-ul web sunt descrise mai jos.
Google Analytics
Bejo utilizează Google Analytics pentru a colecta statistici web privind utilizarea și vizitarea site-ului. Google
Analytics stochează un cookie permanent pe dispozitivele dvs. periferice pentru a înregistra utilizarea site-ului
de către dvs. Aceste date sunt analizate apoi de către Google, iar rezultatele sunt transmise către Bejo. În
acest fel, Bejo poate înțelege mai bine cum este utilizat site-ul și, pe baza acestor informații, poate aduce siteului sau serviciilor sale eventuale modificări necesare.
Google poate furniza aceste informații unor terțe părți dacă are obligația legală de a face acest lucru și/sau
dacă terțele părți prelucrează informațiile în numele Google. Google poate/nu poate utiliza informațiile pentru
alte servicii Google.
Ștergerea cookie-urilor
Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pe care l-ați acordat companiei Bejo de a stoca și a citi
cookie-uri proprii și cookie-uri terțe, configurându-vă browserul astfel încât să nu accepte niciun cookie și/sau
ștergând toate cookie-urile care au fost stocate deja în browserul dvs. Manualul browserului dvs. de internet
vă explică procedura pentru eliminarea cookie-urilor. Trebuie să țineți însă cont de faptul că ștergerea cookieurilor poate face ca anumite caracteristici ale site-ului să nu mai funcționeze sau să nu mai funcționeze corect.
Întrebări și/sau observații?
Dacă aveți întrebări/observații despre cookie-urile noastre sau alte întrebări referitoare la cookie-uri, vă rugăm
să trimiteți solicitarea dvs. detaliată la info@bejo.nl.
Ne puteți contacta și astfel:
Telefon: 0226-396162
Adresa: Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Țările de Jos

Data: aprilie 2018
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