
Ce este un cookie?    

Un cookie este un fişier text de dimensiuni mici pe care un site web îl introduce în PCul 

dvs., în telefon sau în orice alt dispozitiv şi care conţine informaţii despre navigarea dvs. 

pe site-ul respectiv. Cookie-urile sunt necesare pentru a facilita navigarea şi a o face mai 

plăcută, şi nu dăunează calculatorului dvs.   

Deşi în această politică se utilizează termenul general de cookie, fiind principala metodă 

de stocare a informaţiilor utilizate de acest site web, şi spaţiul de stocare local al 

browserului este utilizat în acelaşi scop ca şi cookie-urile. În acest sens, toate informaţiile 

incluse în această secţiune sunt aplicabile în egală măsură acestui spaţiu de stocare local”  

.   

Pentru ce sunt utilizate cookie-urile pe acest site web?    

Cookie-urile constituie o parte esenţială a modului de funcţionare a site-ului nostru web. 

Obiectivul principal al cookie-urilor noastre este acela de a îmbunătăţi experienţa dvs. 

de navigare. De exemplu, ne ajută să reţinem preferinţele dvs. (limba, ţara etc.) pe 

durata navigării şi în cursul vizitelor viitoare.   

Informaţiile culese de cookie-uri ne permit totodată să îmbunătăţim site-ul web, prin 

intermediul unor estimări referitoare la cifre şi modele de utilizare, prin adaptarea 

siteului web la interesele individuale ale utilizatorilor, prin accelerarea căutărilor etc. 

Uneori, dacă am obţinut consimţământul dvs. informat, vom putea să utilizăm 

cookieuri, tag-uri sau alte dispozitive similare pentru a obţine informaţii care să ne 

permită să vă afişăm, de pe site-ul nostru web, de pe site-urile terţilor sau prin orice alt 

mijloc, anunţuri publicitare bazate pe analiza obiceiurilor dvs. de navigare.   

Pentru ce NU sunt utilizate cookie-urile pe acest site web?    

În cookie-urile pe care le utilizăm nu stocăm informaţii sensibile de identificare 

personală, cum ar fi adresa dvs., parola, datele cardului de credit sau de debit etc.   

Cine utilizează informaţiile stocate în cookie-uri?    

Informaţiile stocate în cookie-urile de pe site-ul nostru web sunt utilizate exclusiv de 

către noi, cu excepţia acelora identificate mai târziu drept „cookie-uri de terţă parte”, 

care sunt utilizate şi gestionate de către entităţi externe pentru a ne furniza servicii 

solicitate de noi în vederea îmbunătăţirii serviciilor noastre şi a experienţei utilizatorului 

pe durata navigării pe site-ul nostru web. Principalele servicii pentru care sunt utilizate 

aceste „cookie-uri de terţă parte” sunt obţinerea de statistici cu privire la accesări şi 

garantarea operaţiilor de plată efectuate.   



Cum pot să evit utilizarea de cookie-uri pe acest site web?    

Dacă preferaţi să evitaţi utilizarea de cookie-uri pe această pagină ţinând cont de 

limitările anterioare, trebuie, în primul rând, să dezactivaţi utilizarea cookie-urilor din 

browserul dvs., iar în al doilea rând, să eliminaţi cookie-urile salvate în browserul dvs., 

asociate acestui site web. Puteţi profita de posibilitatea de a evita utilizarea cookie-urilor 

în orice moment.   

Cum se dezactivează şi se elimină utilizarea cookie-urilor?    

Puteţi limita, bloca sau şterge cookie-urile de pe acest site web în orice moment, 

modificând configuraţia navigatorului dvs., conform instrucţiunilor de mai jos. Deşi 

parametrizarea fiecărui navigator este diferită, de obicei, configurarea cookie-urilor se 

face din meniul „Preferinţe” sau „Instrumente”. Pentru mai multe detalii despre 

configurarea cookie-urilor în navigatorul dvs., consultaţi meniul „Ajutor” al acestuia.   

Ce cookie-uri concrete utilizează acest site web şi cu ce scop?    

Vă prezentăm un tabel care conţine cookie-urile utilizate de acest site web, împreună cu 

scopul fiecăruia dintre acestea.   

Cookie-uri tehnice şi de personalizare: de identificare şi autentificare, de navigare, de 

personalizare a interfeţei, cookie-uri pentru favorite…   

Aceste cookie-uri se utilizează pentru identificarea utilizatorului pe durata sesiunii, evitarea 

obligaţiei utilizatorului de a repeta procesele de autentificare pe site-ul web, accelerarea 

anumitor procese de pe site-ul web, reţinerea selecţiilor efectuate pe durata sesiunii sau în 

cursul accesărilor ulterioare, reţinerea paginilor deja vizitate etc.   

COOKIE-URI   SCOP   DURATĂ   GESTIONARE  

Identificarea   Se utilizează pentru a identifica şi a autentifica  Sesiune   Proprii 
utilizatorului  utilizatorul. În plus, conţin date tehnice despre sesiunea de utilizator, cum 

ar fi, de exemplu, timpul de aşteptare al conexiunii, informaţiile de identificare a sesiunii 

etc.    

Identificarea   Identifică sesiunea http a utilizatorului. Sunt   Sesiune   Proprii 
sesiunii   comune în toate aplicaţiile web pentru a identifica cererile unui 

utilizator în cadrul unei sesiuni.   

Starea  Permit identificarea stării de navigare în care  Sesiune   Proprii navigării   se 

află utilizatorul (iniţierea sesiunii, prima pagină, prima accesare, starea unui scroll, starea 

unui vot etc.).   

Selecţiile   Stochează valorile de sesiune selectate de   Sesiune   Proprii 
utilizatorului  utilizator, cum ar fi magazinul, limba, moneda, produsele, mărimea etc.   



Favorite şi   Permit reţinerea selecţiilor favorite ale  Persistente   Proprii ultimele  

 utilizatorului (de exemplu, magazine) sau a selecţii   ultimelor selecţii (de 

magazine, produse, consimţământ privind instalarea cookie-urilor etc.) în cadrul accesărilor 

ulterioare ale siteului web.   

Coş de  Stochează informaţii despre minicoşul de   Sesiune   Proprii 
cumpărături   cumpărături, dar şi datele de identificare ale utilizatorului, asociate coşului 

respectiv.   

Protocoale   Permit gestionarea schimburilor între un   Sesiune   Proprii domeniu  

(protocol) sigur (https) şi unul   

  

nesigur (http)   

giftlist   Scopul este de a salva produsele pe care   Sesiune   Proprii   
utilizatorul le adaugă în lista sa de cadouri pentru a 

le putea recupera.   

Pagina de   Aceste module cookie sunt utilizate pentru a   Sesiune   Proprii produse  

 face posibilă navigarea printre produse din   

fişa de produs   

Cookie-uri de analiză a navigării   

Aceste cookie-uri obţin informaţii generale despre accesările site-ului de către utilizatori (nu 

se referă la conţinutul acestuia) pentru a ne furniza ulterior informaţii suplimentare despre 

accesările respective, în scop statistic.   

  COOKIE-URI   SCOP   DURATĂ   GESTIONA  

RE   

Provenienţă   Se utilizează pentru a afla provenienţa unui   Persisten  Proprii 
WC_GASource  utilizator care ajunge pe o pagină a acestui site  te web, de exemplu, dacă 

ajunge pe pagina cu detalii despre produs de la o grilă de produse, din motorul de căutare sau 

de pe o pagină externă.   

 



Google Analytics 

(__utma, __utmb,  

  

__utmz...)   

  Permit monitorizarea site-ului web prin   Persisten  

 intermediul instrumentului Google  te __utmc,  

Analytics, care este un serviciu oferit de   

Google pentru a obţine informaţii legate de 

accesarea de către utilizatori a site-urilor web. 

Unele dintre datele salvate pentru analize 

ulterioare sunt: numărul de vizite ale unui 

utilizator pe site-ul web, datele primei şi ultimei 

vizite a utilizatorului, durata vizitelor, pagina 

de pe care utilizatorul a accesat site-ul web, 

motorul de căutare folosit de utilizator pentru a 

ajunge pe site sau link-ul pe care l-a accesat, 

locul din care utilizatorul a accesat site-ul etc.   

Configurarea acestor cookie-uri este  

prestabilită de serviciul oferit de Google, 

motiv pentru care vă sugerăm să consultaţi 

pagina referitoare la confidenţialitate a Google 

Analytics,  

http://www.google.com/analytics/learn/priva 

cy.html, pentru a obţine mai multe informaţii 

despre cookie-urile pe care le utilizează şi 

despre modul în care acestea pot fi dezactivate 

(înţelegându-se faptul că nu suntem 

responsabili nici de conţinutul, nici de 

veridicitatea site-urilor web aparţinând unor 

părţi terţe).    

Proprii   

Tag conversie   Acest tag, prezent pe pagina de confirmare a   Persisten  De terţă   

Newsletter   comenzii, se utilizează numai dacă   te   parte   

(referitor la   utilizatorul este abonat la Newsletter-ul site-    
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 “Cookie-ul   ului web şi are salvat cookie-ul unei anumite campanie  

  campanii, a cărei denumire începe cu tag-ul  Newsletter)  

 referitor la cookie-ul pentru campania   

Newsletter care permite analiza navigării 

utilizatorului pe site-ul web, pentru a obţine 

informaţii despre rezultatele conversiei 

utilizatorilor la campaniile de Newsletteruri.  

Unele dintre datele utilizate pentru analiză 

sunt: informaţii privind ID-ul utilizatorului 

şi costul comenzii realizate, asociat 

campaniei de Newsletter de la care provine 

respectivul utilizator. Configuraţia tag-ului 

şi a cookie-urilor asociate sunt 

predeterminate de serviciul oferit de 

prestatorul nostru de servicii.   

 

Dispozitiv de   Se utilizează pentru a afla dispozitivul de   Persisten  Proprii  

origine  origine de pe care a fost efectuată comanda,   te (WC_ItxSource)   de 

exemplu, pentru a diferenţia comenzile efectuate de pe dispozitivele disponibile în 

magazinele fizice de restul comenzilor.   

WC_Dutti_viewM  Grilă Display Mode (2 coloane sau 4   Persisten  Proprii   

ode   coloane).   te   

Cookie-uri pentru analiză cumpărături   

Aceste cookie-uri permit compilarea de informaţii despre dispozitivul de pe care se efectuează 

cumpărăturile pe acest site web, cu scopul de a verifica dacă operaţiile respective oferă 

garanţii suficiente pentru clienţi. Aceste cookie-uri nu includ în niciun moment informaţii 

sensibile, cum ar fi datele cardurilor.   

COOKIE-URI   SCOP   DURATĂ   GESTIONARE  

Dispozitiv de  Permit identificarea unică a dispozitivului  Persistente   De terţă 

cumpărare   (PC, telefon etc.) de pe care se efectuează  parte   

(thx_guid)   cumpărăturile pe acest site web, pentru  analiza 

ulterioară a acestuia, cu scopul de a putea oferi 

clienţilor noştri garanţii suficiente în cursul 

operaţiilor de cumpărare.  

Informaţiile cuprinse în aceste cookie-uri sunt 

colectate de o societate externă pentru a efectua 

analiza respectivă.   

  

    

Cookie-uri de publicitate sau de remarketing   



Sunt acele cookie-uri care permit gestionarea spaţiilor publicitare afişate în reţele de conţinuturi, 

bazate pe vizitele anterioare ale utilizatorilor pe site-ul nostru web. Este vorba de cookie-uri 

proprii, terţe şi persistente, care determină tipul de anunţ care va fi afişat utilizatorului în funcţie 

de paginile vizualizate pe site-ul web. Utilizatorului i se va afişa publicitate pentru site-ul web 

pe alte pagini web.   

COOKIE-URI  SCOP  DURATĂ  GESTIONARE  

Criteo Display (UID,  

UIC, EVT, ACDC, 

UDC, Zdi, Udi, Eid,  

r.ack, OPT OUT, Opt)  

Cookie-urile Criteo permit îmbunătăţirea 

publicităţii şi a anunţurilor care se 

afişează utilizatorilor, în funcţie de 

comportamentul lor de navigare pe siteul 

web. Printre datele salvate pentru analiză 

ulterioară se numără, de exemplu: 

numărul vizitelor pe site-ul web, 

produsele vizitate, căutările etc. Cookie-

urile Criteo nu culeg în niciun caz 

informaţii cu caracter personal prin 

intermediul cărora se poate identifica un 

anumit utilizator. Configuraţia acestor 

cookie-uri este predeterminată de 

serviciul oferit de Criteo, aşadar vă 

sugerăm să consultaţi  

paginahttp://www.criteo.com/es/privacy/ 

pentru mai multe informaţii despre 

cookie-urile utilizate şi despre modul în 

care le puteţi dezactiva (ţinând cont de 

faptul că nu suntem responsabili de 

conţinutul şi nici de exactitatea 

informaţiilor de pe site-urile web terţe).   
Persistente   Terţe  
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Salecycle 

Pliki cookie Salecycle dostarczają informacji 

na temat tego, jakie produkty i usługi mogą 

zainteresować użytkowników na podstawie 

sposobu przeglądania przez nich stron 

internetowych, oraz pozwalają zebrać niektóre 

dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, 

numer telefonu i wyłączny identyfikator 

przypisany do urządzenia użytkowników). 

Informacje te wykorzystywane są do pomocy 

użytkownikom w procesie zakupów, a nawet 

niekiedy do umożliwienia kontaktu z 

użytkownikami (za pomocą poczty 

elektronicznej lub wiadomości SMS), lub do 

spersonalizowania reklam wyświetlanych 

online. 

Ustawienia tych plików cookie są domyślnie 

zdefiniowane przez usługę oferowaną przez 

Salecycle, w związku z czym zalecamy, aby 

użytkownik odwiedził stronę dot. prywatności 

narzędzia SaleCycle 

(http://www.salecycle.com/service-privacy-

notice/) celem uzyskania dalszych informacji 

na temat plików cookie i sposobu ich 

zablokowania (gdyż nie ponosimy 

odpowiedzialności za treści i poprawność 

stron internetowych osób trzecich). Persistente   Terţe  

  

Acest tabel informativ va fi actualizat în cel mai scurt timp pe măsură ce se schimbă 

serviciile oferite pe acest site web. Cu toate acestea, punctual, pe parcursul acestei 

actualizări, se poate întâmpla ca tabelul informativ să nu mai includă un anumit cookie, 

tag sau alte dispozitive similare, chiar dacă este vorba întotdeauna de dispozitive cu 

scopuri identice cu cele menţionate în acest tabel.   

   

   


