POLITICA PRIVID COOKIE-URILE A QUADRANT - AMROQ BEVERAGES S.R.L.
Politica privind cookie-urile isi propune sa va ofere informatii exacte cu privire la cookie-urile pe
care noi, QUADRANT - AMROQ BEVERAGES S.R.L., le utilizam pe portalul nostru web pentru
Lipton in Romania, scopul unei astfel de utilizari, datele pe care le colectam prin fiecare dintre
cookie-uri si modul in care pot fi sterse sau dezactivate utilizand browserul de internet.
CE SUNT COOKIE-URILE?

Un cookie este un fisier text simplu, stocat pe computer, tableta sau dispozitiv mobil de catre
serverul unui site si doar acel server poate sa preia sau sa citeasca respectivul continut al cookieului. Cookie-urile sunt create atunci cand utilizati browser-ul pentru a vizita un site care foloseste
cookie-uri, rolul acestora fiind acela de a tine evidenta miscarilor in cadrul site-ului, de a va ajuta sa
reluati continutul de unde ati ramas, sa va amintiti datele de autentificare folosite la inregistrare, sa
selectati tema, preferintele si alte functii de personalizare. Site-ul stocheaza un fisier corespunzator
(cu acelasi ID) cu cel pe care il stabiliti in browser, fisier in care se pot urmari si pastra informatii cu
privire la miscari in cadrul site-ului, precum si orice alte informatii pe care le oferiti in mod voluntar
in timp ce vizitati site-ul.
CE COOKIE-URI FOLOSIM SI CU CE SCOP?

Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a
intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de
catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si
convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si
pentru a face urmatoarea vizita mai placuta. Noi nu folosim cookies pentru a colecta informatii
personale, cum ar fi numele dumneavoastra, cu toate acestea, putem face legatura intre informatiile
continute intr-un cookie si informatiile dumneavoastra cu caracter personal colectate prin alte
mijloace (de exemplu, formularele de inregistrare).
Folosim urmatoarele cookie-uri pentru a imbunatati calitatea serviciilor noastre, pentru a va permite
sa accesati eficient diferite sectiuni ale site-ului si, in general, pentru a optimiza experienta oferita
de site:
Cookie-urile terta parte sunt setate de catre alte organizatii cu care colaboram pentru diferite
servicii. De exemplu, utilizam servicii externe de analiza, acesti furnizori putand seta cookie-uri in
numele PEPSICO pentru a raporta care parte a site-ului este populara si care nu.
Cooki-urile de sesiune sunt stocate numai pe durata vizitei, fiind sterse atunci cand se termina
sesiunea de navigare.
Cookie-urile persistente sunt salvate pe dispozitiv pentru o perioada determinata. Un cookie
persistent permite site-ului sa memoreze informatii cu privire la vizite ulterioare, accelerarea sau
imbunatatirea experientei, a serviciilor sau a functiilor oferite.
Mai jos gasiti lista exacta a cookie-urilor pe care le folosim, denumirea, scopul, termenul de
expirare si entitatea responsabila de gestionarea a acestora:

Cookie

Scop

Termen de expirare

Google Analytics

Acestea sunt cookieurile analitice care
permit monitorizarea si
analiza
comportamentului
utilizatorului pe si in
interactiunea cu site-ul.
Informatiile colectate
sunt utilizate pentru
masurarea activitatii
utilizatorilor pe site, cu
scopul de a imbunatati
site-ul, produsele si
serviciile oferite.

Un cookie persistent: Google
expira la 2 ani dupa
ultima actualizare.
Cookie-ul se
actualizeaza de fiecare
data cand vizitati acest
site.

_utma (Google Analytics
user cookies): Stabileste
numarul de utilizatori
unici ai site-ului.
_utmb (Google Analytic
session cookies) si
_utmc (Google Analytics
session state cookies):
aceste cookie-uri
lucreaza impreuna
pentru a calcula durata
medie a timpului
petrecut pe site. Cookieurile _utmb inregistreaza
momentul in care incepe
vizita pe pagina si
cookie-urile _utmc
inregistreaza momentul
cand se inchide browserul.
_utmz (Google Analytics
user origin cookies):
Aceasta sectiune ofera
informatii despre modul
in care utilizatorii ajung
sa foloseasca site-ul (de
exemplu, de la un alt site
sau un motor de cautare,
link dintr-un e-mail sau
banner publicitar) si ne
permite sa determinam

Cookie-ul _utmb este
un cookie persistent;
expira la 30 minute
dupa ultima vizita a
acestui site.
Cookie-ul _utmc este
un cookie de sesiune,
care este sters automat
dupa abandonarea
paginii sau inchiderii
browser-ului.
Un cookie persistent;
expira la 6 luni de la
ultima actualizare.
Cookie-ul se
actualizeaza de fiecare
data cand vizitati acest
site.
Un cookie persistent;
expira la 2 ani dupa
ultima actualizare.
Cookie-ul se
actualizeaza de fiecare
data cand vizitati acest
site.

Entitatea
responsabila

traficul exact furnizat pe
site prin fiecare sursa.
_utmv (Google
Analytics user variables
cookies) sunt folosite
pentru segmentarea
datelor (de exemplu,
datele demografice, cum
ar fi varsta utilizatorului
sau a unei zone
geografice, obtinute prin
intermediul formularului
de inregistrare).

CONSIMTAMANT. REVOCAREA CONSIMTAMANTULUI.

Utilizarea site-ului Lipton inseamna consimtamantul dvs. pentru plasarea cookie-urilor mentionate
mai sus in computer, in conformitate cu termenii acestei Politici privind cookie-urile.
Daca doriti sa revocati acordul pentru cookie-urile deja instalate in timpul vizitelor anterioare,
trebuie sa le eliminati din computer, tableta sau dispozitiv mobil. Gasiti mai jos informatii
referitoare la modul in care se pot elimina cookie-urile prin intermediul setarilor browserului de
internet.
CUM SA CONFIGURATI SI / SAU SA SCOATETI COOKIE-URILE INSTALATE?

Puteti configura, bloca sau elimina cookie-urile prin intermediul setarilor browser-ului de navigare
pe internet. Mai jos puteti gasi cateva informatii despre browserele cel mai frecvent utilizate.
• Internet Explorer: Tools -> Internet Settings -> Privacy -> Configuration.
Pentru mai multe informatii despre internet explorer, va rugam accesati urmatoarele link-uri:
IE5 http://support.microsoft.com/kb/196955
IE6 http://support.microsoft.com/kb/283185
IE7 http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer7-plus.html
IE8 http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer8-plus.html
IE9 http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-InternetExplorer-9
• Firefox: Tools -> Options -> Privacy -> History -> Personalized Configuration.
Pentru mai multe informatii, va rugam accesati: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
• Chrome: Configuration -> Show advanced options -> Privacy -> Content Configuration.
Pentru mai multe informatii, va rugam
accesati: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
• Safari: Preferences -> Security. Pentru mai multe informatii, va rugam
accesati: http://support.apple.com/kb/PH5042 (pentru iOS http://support.apple.com/kb/HT1677)
•
•
•
•
•

Odata ce ati blocat instalarea cookie-urilor pe calculatorul, tableta sau dispozitivul mobil, este
posibil sa nu mai puteti folosi serviciile oferite de acest website sau accesul la anumite sectiuni ale
site-ului sa fie restrictionat.
ACTUALIZAREA POLITICII COOKIE-URILOR

Quadrant – Amroq Beverages S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica sau actualiza actuala Politica
privind cookie-urile in orice moment si fara o notificare prealabila. Va recomndam sa cititi Politica
privind cookie-urile de fiecare data cand accesati site-ul Lipton, pentru a fi informat despre cookieurile pe care le folosim si cu ce scop.
Alte tehnologii similare

Quadrant – Amroq Beverages S.R.L. face uz de tehnologii de urmarire ("Adrese IP", fisierele jurnal
", web beacons"), pentru a aduna anumite informatii, cum ar fi tipul de browser si sistemul de
operare, pagina de trimitere, navigarea prin site, domeniul de ISP, etc in scopul imbunatatirii
utilizarii si functionalitatii site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii
utilizeaza site-urile noastre, precum si instrumentele si serviciile oferite. Tehnologiile de urmarire
ne ajuta sa ne adaptam site-urile la nevoile dumneavoastra personale.
Adresa IP

Exista posibilitatea sa urmarim Internet Protocol (IP) pentru (printre altele): (i) depanarea tehnica,
(ii) mentinerea sigurantei si securitatii site-ului, (iii) restrictionarea accesului la site-urile noastre
pentru anumiti utilizatori, si (iv) intelegerea mai buna a modului in care site-urile noastre sunt
utilizate. O adresa IP este un numar care este utilizat de computere in retea pentru a identifica
computerul dumneavoastra de fiecare data cand va conectati la Internet.
Fisierele Jurnal

Noi (sau o terta parte in numele nostru) putem colecta informatii in forma de fisiere jurnal care
inregistreaza activitatea site-ului si aduna informatii statistice despre obiceiurile de navigare ale
utilizatorilor. Aceste intrari sunt generate anonim, si ne ajuta sa adunam (printre altele) (i) tipul de
utilizator de browser si sistemul de operare, (ii) informatii despre sesiunea unui utilizator (cum ar fi
URL-ul de pe care au venit, data si ora cand au vizitat site-ul, pagini de pe site-ul nostru pe care le-a
vizitat si pentru cat timp), si (iii) alte date similare de navigatie sau click-stream. Noi folosim, de
asemenea, informatii capturate in fisierul jurnal pentru studiile noastre interne de marketing si
demografice, astfel incat sa putem imbunatati in mod constant si sa putem personaliza serviciile
online pe care vi le oferim. Fisierele jurnal sunt utilizate numai intern, si nu sunt asociate cu nici un
anumit utilizator.
Web Beacons

Exista posibilitatea sa folosim beacon-urile (sau GIF-uri clare) pe site-urile noastre sau sa le
includem in e-mail-urile trimise catre dumneavoastra. Web beacons (de asemenea, cunoscut sub
numele de "bug-uri web") sunt siruri mici de cod care ofera o metoda de livra o imagine grafica pe
o pagina web sau intr-un mesaj de e-mail cu scopul de a transfera date inapoi la noi. Informatiile
colectate prin intermediul web beacon-uri pot include unele dintre informatiile descrise in sectiunea
Adresa IP de mai sus, precum si informatii despre modul in care un utilizator raspunde la o
campanie de e-mail (de exemplu, timpul in care un e-mail este deschis, unde intra utilizatorul din

acel e-mail, etc). Noi folosim informatiile Web Beacons pentru diverse scopuri, inclusiv, dar nu
limitat la, raportarea traficului pe site, numarul vizitatorilor unici, de publicitate si de audit de email si raportare, precum si personalizare.

