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Inform Media Press S.R.L.
Informații în legătură cu folosirea Cookie-ului
– valabil din 25. mai 2018. –

1.Operator date:
Nume: Inform Media Press S.R.L. (în continuare: IM) E-mail: protectiadatelor@informmedia.ro,
Telefon: +40259/410-115, Sediul: 410346, Oradea, Bld. Dacia, nr. 34, CUI/CIF: RO 36544909, Nr. de
înregistrare în registrul comerțului: J5/1738/2016.
2. Dispoziții detaliate privind cookie-urile sau fișierele similare
2.1. În unele cazuri, IM poate, de asemenea, să colecteze și să gestioneze date care nu permit identificarea
persoanei, dar în unele cazuri pot fi considerate drept date cu caracter personal. Astfel de date pot include
adresa de IP, browser-ul, tipul de dispozitiv folosit și sistemul de operare utilizat de user, setările de limbă,
furnizorul de servicii Internet, data / datele de timp şi numele site-ului Web sau domeniul de publicitate, de
unde a ajuns pe site, sau ce a accesat după părăsirea site-ului. Aceste date sunt stocate într-o manieră
care nu este adecvată pentru identificarea Clientului, atâta timp cât contactul cu Userul nu poate fi restabilit,
acestea nu sunt considerate date personale. să asigure funcționarea eficientă a site-ului, comportamentul
utilizatorului asociat cu site-uri web, de a cunoaşte diferitele tendinţe şi vizitatorii site-ului la aceste informații
utilizând AI, în scopul de a colecta informații demografice, care sunt utilizate la comercializarea produselor
IM și creșterea eficienței serviciilor de publicitate, comunicare.
2.2. Din aceleași motive, IM poate stoca anumite date pe computerul Dvs. atunci când persoana respectivă
vizitează site-ul Web. Aceste date vor fi trimise ca și "cookie-uri" sau alte fișiere similare. Prin cookie-uri,
de exemplu, se pot afișa pe pagini web anunțuri care să corespundă cel mai bine interesului Dvs. Cu toate
acestea, cu majoritatea browserelor web pot fi șterse aceste cookie-uri de pe unitatea hard disk-ul
calculatorului, ori pentru a bloca toate cookie-urile, sau pentru a seta avertismente înainte de a stoca
cookie-urile.
2.3. Serviciile on-line, anunțurile și aplicațiile interactive ale site-ului pot utiliza "module cookie" și alte
tehnologii, cum ar fi bookmark-uri web și etichete pixel, pentru a optimiza serviciile.
2.4. Ce este un „cookie”
Un modul cookie reprezintă un fișier de dimensiuni mici preluat din mediul online care, adesea, include şi
un identificator unic, care este transmis browser-ului computerului sau telefonului dumneavoastră mobil de
la computerul unui site web şi care este stocat în dispozitivul dumneavoastră.
2.5. Cookie-urile folosite de IM
Site-ul utilizează două tipuri de module de cookie:
a) Cookie-uri pentru sesiuni: Acestea sunt module cookie temporare care rămân în fișierul cookie al
browser-ului până când se părăsește pagina web. Pentru anumite aplicaţii și funcţionalităţi, aceste cookieuri sunt esențiale pentru funcționarea lor.
b) Cookie-urile persistente: pentru a asigura o experiență mai bună către utilizatori, IM utilizează module
cookie persistente (de exemplu, pentru a optimiza navigaţia). Acest tip de cookie va rămâne mult mai mult
în fișierul de cookie al browserului. Acest timp depinde de modul în care browserul dvs. web a fost

configurat. Cookie-urile permanente vor furniza de fiecare dată informații serverului web atunci când
vizitatorul va intra pe site. Cookie-urile permanente sunt, de asemenea, numite cookie-uri de urmărire.
2.6. Cookie-urile folosite de terță parte
1. În scopuri promoționale și pentru a optimiza comunicările de marketing, IM poate utiliza, de asemenea,
serviciile ale companiilor de publicitate, de terță parte. Companiile de publicitate terțe pot utiliza, de
asemenea cookie-uri pentru a evalua eficacitatea anunțurilor lor și pentru a personaliza conținutul lor
publicitar. Informațiile colectate de companiile de publicitate terțe pot include informații cum ar fi date despre
locația geografică (din adresa IP) sau informații de contact, cum ar fi adresele de e-mail, dacă sunt colectate
prin intermediul site-ului web.
2.7. Bookmarkuri și pixeli
2. Mesajele de e-mail de la site IM pot include etichete Web sau etichete pixel. Un marcaj web este o
imagine grafică tipic transparentă, care de obicei nu este mai mare de 1x1 pixeli și este plasată pe un site
web sau e-mail, pentru a verifica activitatea online a unei persoane care vizitează o pagină web sau trimite
un e-mail. Webmarkerii sunt folosiţi de tehnologii ale terțe părți, pentru a monitoriza activitatea vizitatorului
site-ului. Acest lucru permite colectarea de informații de pe ce calculator, care site-uri web, când și unde
(țară, oraș) au vizitat.
2.8. Activare și dezactivare modulele cookie
Aveți opțiunea de a menține și / sau ștergeți cookie-urile, după cum doriți. Pentru informații, vă rugăm
accesați pagina forcookies.org. Puteți să ștergeți toate cookie-urile stocate pe computer și să le blocați
să nu fie instalate în majoritatea browserelor. Cu toate acestea, în acest caz, este posibil să fie necesar să
faceți manual anumite setări de fiecare dată când vizitați o anumită pagină și este posibil să fiți nevoit să
raportați că anumite caracteristici și funcții ar putea să nu funcționeze.
3. Rețineți că anumite funcții ale site-ului Web nu vor fi disponibile dacă modulele cookie sunt dezactivate.
2.9. Module de cookie-uri folosite de paginile noastre
Newsportale
www.aradon.ro, www.bihon.ro, www.erdon.ro, www.tion.ro, www.caon.ro
Google AdSense – Aplicație de publicitate
Afișare anunțuri Google pe suprafețele noastre. Dacă sunteți utilizator Google, puteți vedea anunțuri unice
pe paginile noastre, în conformitate cu istoricul Dvs. de navigare.
Google AdEx – Aplicație de publicitate
Afișare anunțuri Google pe suprafețele noastre. Dacă sunteți utilizator Google, puteți vedea anunțuri unice
pe paginile noastre, în conformitate cu istoricul Dvs. de navigare.
Google Analytics – Monitorizarea activităților pe site
Un instrument analitic care oferă o imagine a comportamentului utilizatorilor pe paginile noastre. Acest lucru
vă ajută să vedeți numărul de utilizatori, timpul petrecut pe site și datele demografice estimate.
ChartBeat - Monitorizarea activităților pe site
Instrument analitic, statistici vii, care arată câţi utilizatori urmăresc site-ul la un moment dat.
Trafic - Monitorizarea activităților pe site

Folosind Trafic ca un audit oficial din România, încercăm să obținem o idee despre comportamentul,
numărul și conținutul vizitatorilor
DFP Google – Sistem de gestionare al anunțurilor Cu ajutorul acestui sistem se gestionează anunțurile
de reclamă afișate pe site.
Facebook – Partajare conținut pe rețelele de socializare Cu ajutorul butoanelor de partajare puteți
contribui la partajarea conținutului pe rețelele de socializare.
OneSignal – Sistem de trimitere mesaje Push
Vom trimite un mesaj periodic cu cele mai recente știri, utilizatorilor abonați la serviciu, după acceptarea
acestuia de către utilizatori. Vă puteți dezabona de la acest serviciu în orice moment.
YouTube – Partajare conținut video
Încorporăm videoclipuri pe YouTube sau încorporăm link-uri către astfel de videoclipuri. Prin urmare, se
poate plasa module cookie de YouTube, dacă navigați pe o pagină în care un videoclip este încorporat pe
YouTube, sau un link către astfel de videoclipuri.
Twitter - Partajare conținut pe rețelele de socializare
Cu ajutorul butoanelor de partajare puteți contribui la partajarea conținutului pe rețelele de socializare.
Ziare digitale
www.jurnalbihorean.ro,
www.biharinaplo.ro,
www.jurnalaradean.ro
https://
aboshop.jurnalbihorean.ro / https:// aboshop.biharinaplo.ro / https:// aboshop.jurnalaradean.ro
Google Analytics - Monitorizarea activităților pe site
Un instrument analitic care oferă o imagine a comportamentului utilizatorilor pe paginile noastre. Acest lucru
vă ajută să vedeți numărul de utilizatori, timpul petrecut pe site și datele demografice estimate.
Facebook - Partajare conținut pe rețelele de socializare
Cu ajutorul butoanelor de partajare puteți contribui la partajarea conținutului pe rețelele de socializare.
OneSignal - Sistem de trimitere mesaje Push
Vom trimite un mesaj periodic cu cele mai recente știri, utilizatorilor abonați la serviciu, după acceptarea
acestuia de către utilizatori. Vă puteți dezabona de la acest serviciu în orice moment.
GetSiteControl – Ferestre pop up
Acesta verifică dacă sunteți pe cale să părăsiți pagina, dacă sistemul întâmpină acest lucru, atunci va afișa
un mesaj într-o fereastră tip pop-up.
Facebook pixel - Monitorizarea activităților pe site Dacă sunteți, de asemenea, conectat la Facebook
și sunteți pe site-ul nostru, putem seta anunțuri pentru cei din acest grup, din rețeaua publicitară Facebook.
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