Cookies Policy

Ce sunt cookies?
Cookie-urile sunt fișiere de dimensiuni reduse, formate din litere și numere, stocate pe browserul cu care
accesați site-ul www.maidmyday.ro, astfel încat să aveți o experiență mai buna de navigare, adaptată
nevoilor și interesului utilizatorului.
Aceste fișiere permit site-urilor web să rețină și să păstreze informații utile despre utilizator, astfel încat să
ofere fiecarui utilizator o experiență unică. Exemple de utilizări:
•
•
•

Reținerea anumitor setări făcute de utilizator (e.g. limba în care se vizualizează Site-ul, moneda în
care se exprimă prețurile, memorarea produselor aflate în cosul de cumpărături)
Ofera Societății feedback valoros asupra modului în care este utilizat Site-ul, astfel încat să
eficientizeze și să îmbunatațească experiența utilizatorului.
Permit aplicațiilor terților să obțină informații despre utilizatori, astfel încat să creeze o experiență
mai valoroasă, utilă și plăcută Utilizatorului;

Ce date stochează cookies?
Cookie-urile folosite de site-ul www.maidmyday.ro nu solicită informații cu caracter personal și nici nu
identifică personal utilizatorii de internet.
Care este durata de viață a unui cookie?
Durata de viață a unui cookie este determinată; tehnic, doar website-ul care a trimis cookie-ul îl poate
accesa din nou și doar în momentul în care un utilizator se întoarce pe website.
Pentru ce folosim cookies?
Pentru a îmbunatatii experienta online, Made My Day folosește următoarele cookies:
Dezvoltator Cookie

Denumire

Durată

Scopul

Dariusz Rorat

Maidmyday –
cookies
acceptate

365 zile

Acceptare cookies

Dariusz Rorat

rodo - acceptat

30 zile

Fereastra ascunsa temporar daca termenii
sunt acceptati

Dariusz Rorat

Email abonament

30 zile

Fereastra ascunsa temporar daca termenii
sunt acceptati

Dariusz Rorat

Limba

30 zile

Lima selectata salvata

Dariusz Rorat

Sesiune

Expira cand se
inchide
browser-ul

Dariusz Rorat

Utilizator online

10 minute
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Sesiunea utilizatorului salvata
Folosit pentru a notifica server-ul despre
utilizatorul online

Dariusz Rorat

Locatia
utilizatorului

24h

Adresa utilizatorului salvata temporar

Dariusz Rorat

Geocodificare locatie

24h

Geocodificarea utilizatorului salvata latitudine
si longitudine pentru completarea datelor

Dariusz Rorat

Popup-shown

30 zile

Ascunde temporar fereastra de ieșire pop-up

Atentie: Cookie-urie sub numele: abonament-email, locatie-utilizator, geocodificare-locatie, sunt protejate
impotriviva modificarilor. Sistemul verifica integritatea datelor.
Toate informațiile despre despre cookies se pot accesa pe pagina dezvoltatorului:
•

Google Analitycs Cookies:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

•

Facebook Cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/

•

Hubspot Cookies: https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-doeshubspot-set-in-a-visitor-s-browser

•

Cloud Flare Cookies: https://www.cloudflare.com/cookie-policy/

Cum pot bloca cookies?
Utilizatorul are posibilitatea de a controla acceptarea sau blocarea fișierelor tip cookies prin intermediul
browser-ului web.
GoogleChrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Mozilla Firefox -

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies#ie=ie-11
Safari - https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Edge - https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Opera - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
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