
Politica de cookie 

 

Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (operator de date pentru UE) şi 
companiile noastre afiliate („Samsung”, „noi”, „al nostru”) ştiu cât de importantă este confidenţialitatea 
pentru clienţii noştri şi se străduiesc să explice clar modul în care utilizăm cookie-urile colectate de la 
utilizatorii site-ului.  

 

Atât noi, cât şi anumite terţe părţi care furnizează conţinut, publicitate sau alte funcţionalităţi prin 
intermediul Serviciilor noastre, putem utiliza module cookie, pixeli, transmiţătoare şi alte tehnologii în 
anumite zone ale Serviciilor, după cum este explicat în detaliu mai jos. 

Module cookie 

Modulele cookie sunt fişiere de mici dimensiuni care stochează informaţiile din computerul, televizorul, 
telefonul dvs. mobil sau din alt dispozitiv. Acestea permit entităţii care a introdus modulul cookie pe 
dispozitivul dvs. să vă recunoască pe diverse site-uri web, servicii, dispozitive şi/sau sesiuni de navigare. 
Modulele cookie au multe scopuri utile. De exemplu: 

• modulele cookie vă pot reţine datele de conectare, pentru a nu fi nevoit să le introduceţi de 
fiecare dată când vă conectaţi la un serviciu; 

• modulele cookie ne ajută pe noi şi companiile terţă parte să înţelegem care porţiuni ale 
Serviciilor noastre sunt cele mai populare, deoarece astfel putem observa ce pagini şi 
caracteristici accesează vizitatorii şi cât timp petrec pe pagini. Studiind acest tip de informaţii, 
putem să adaptăm mai bine Serviciile şi să vă oferim o experienţă superioară. 

• modulele cookie ne ajută pe noi şi terţele părţi să înţelegem ce anunţuri aţi vizualizat, astfel 
încât să nu primiţi acelaşi anunţ de fiecare dată când accesaţi un Serviciu; 

• modulele cookie ne ajută pe noi şi terţele părţi să vă oferim conţinut şi publicitate relevante, 
colectând informaţii despre modul în care utilizaţi Serviciile noastre, precum şi alte site-uri web 
şi aplicaţii. 

Atunci când utilizaţi un browser web pentru a accesa Serviciile, îl puteţi configura să accepte toate 
modulele cookie, să respingă toate modulele cookie sau să vă notifice în momentul în care este trimis un 
mod cookie. Fiecare browser este diferit. Consultaţi meniul „Ajutor” al browserului dvs. pentru a afla 
cum puteţi schimba preferinţele privind modulele cookie. Sistemul de operare al dispozitivului dvs. 
poate conţine controale suplimentare pentru modulele cookie.. 
Totuşi, reţineţi că unele Servicii pot fi concepute pentru a funcţiona cu ajutorul modulelor cookie şi că 
dezactivarea acestora poate afecta posibilitatea de utilizare a acestor Servicii sau a anumitor părţi ale 
acestora. 

Utilizăm următoarele tipuri de module cookie pe site-ul nostru web: 

Module cookie de bazăcare vă permit să comandaţi produse şi să primiţi servicii de pe site-ul nostru 
web; 



Module cookie de performanţăcare ne permit să analizăm performanţa şi designul site-ul nostru web şi 
să detectăm erori. De exemplu, acest tip de modul cookie ne permite să recunoaştem faptul că aţi 
accesat anterior site-ul nostru web şi să afişăm secţiunile cele mai populare ale acestuia, având astfel 
posibilitatea de a vedea care sunt paginile accesate cel mai frecvent de către vizitatori şi cât timp petrec 
vizitatorii pe fiecare pagină. Pentru a realiza acest lucru, utilizăm, fără limitare, Google Analytics, Adobe 
şi module cookie similare.. 
De exemplu, informaţiile generate de modulul cookie privind utilizarea site-ului web vor fi stocate în 
mod normal pe un server Google din Statele Unite. Totuşi, dacă vă aflaţi în UE sau în Spaţiul Economic 
European, adresa IP va fi scurtată în prealabil de Google. Numai în cazuri excepţionale, adresa dvs. 
completă va fi transmisă către un server Google din Statele Unite şi scurtată acolo. În numele nostru, 
Google va utiliza aceste informaţii în scopul compilării rapoartelor privind activitatea site-ului web şi al 
furnizării altor servicii corelate cu activitatea site-ul web şi cu utilizarea internetului. Adresa IP transmisă 
de browserul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deţinute de Google. Puteţi 
împiedica transmiterea către Google a datelor de utilizare a webului (inclusiv a adresei IP) şi procesarea 
în acea locaţie dacă descărcaţi şi instalaţi acest plugin de 
browser(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es). 

Pentru mai multe informații despre alți furnizori de servicii, vă rugăm să ne contactați vizitând pagina 
noastră de asistență pentru confidențialitate. 

Module cookie funcţionalecare ne permit să vă oferim o experienţă de utilizator îmbunătăţită. De 
exemplu, acest tip de modul cookie asigură faptul că, la următoarea accesare a site-ului nostru web, 
informaţiile vor fi afişate în conformitate cu preferinţele dvs. de utilizator sau cu cele din contul 
Samsung din care aţi accesat linkul către site-ul nostru web sau faptul că aţi accesat linkul către site-ul 
nostru web dintr-un e-mail trimis de Samsung sau de unul dintre furnizorii de servicii terţă parte care vă 
contactează în numele nostru. 

Module cookie pentru publicitatecare ne permit nouă şi partenerilor noştri selectaţi atent să vă 
furnizăm reclame sau să vă contactăm direct, dacă aţi acceptat separat astfel de comunicări, care 
corespund cu interesele dvs., de exemplu, prin colectarea informaţiilor despre produsele la care aţi 
navigat sau pe care le-aţi comandat de pe site-ul nostru web. De exemplu şi fătă limitare, utilizăm 
etichetele de remarketing Google pentru a le permite partenerilor noştri de distribuţie să facă reclamă la 
produsele pe care le-aţi vizualizat pe site-ul nostru web. Pentru informaţii suplimentare privind modul 
de funcţionare a etichetelor de remarketing Google, faceţi clic 
aici:- http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html. 
Site-ul nostru web mai poate afişa şi conţinut de la un site web sau serviciu terţă parte, ceea ce are 
drept urmare stocarea unor module cookie de la terţe părţi pe hard diskul sau în browserul dvs. Nu 
controlăm stocarea acestor module cookie şi vă recomandăm să consultaţi politicile de confidenţialitate 
ale respectivelor terţe părţi pentru a afla mai multe informaţii. 

Alte tipuri de stocare locală 

Noi, împreună cu anumite terţe părţi, putem utiliza alte tipuri de tehnologii de stocare locală corelate cu 
Serviciile noastre, cum ar fi obiectele partajate local (denumite şi „module cookie Flash”) şi stocarea 
locală HTML5. Aceste tehnologii sunt similare modulelor cookie discutate mai sus prin faptul că sunt 
stocate pe dispozitivul dvs. şi pot fi utilizate pentru a stoca anumite informaţiile despre activităţile şi 
preferinţele dvs. Totuşi, este posibil ca aceste tehnologii să utilizeze alte părţi ale dispozitivului faţă de 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
https://www.samsung.com/ro/info/privacy/parking/
http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html


modulele cookie standard, astfel încât să nu le puteţi controla cu ajutorul instrumentelor şi setărilor 
standard ale browserului. Pentru informaţii despre dezactivarea sau ştergerea informaţiilor cuprinse în 
modulele cookie Flash, faceţi clic aici „http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-
objects-flash.html”. 

Transmiţătoare şi/sau pixeli 

Noi, împreună cu anumite terţe părţi, putem să utilizăm şi tehnologiile denumite transmiţătoare sau 
pixeli care comunică informaţii de pe dispozitivul dvs. către un server. Transmiţătoarele şi pixelii pot fi 
încorporate în conţinut online, în videoclipuri şi e-mailuri şi pot permite unui server să citească anumite 
tipuri de informaţii de pe dispozitivul dvs., să afle când aţi vizualizat un conţinut specific sau un anumit 
mesaj de e-mail, să determine ora şi data la care aţi vizualizat transmiţătorul şi pixelul şi adresa IP a 
dispozitivului dvs. Atât noi, cât şi anumite terţe părţi care utilizează transmiţătoarele şi pixeli în diverse 
scopuri, inclusiv pentru a analiza utilizarea Serviciilor noastre şi (în combinaţie cu modulele cookie) 
pentru a furniza conţinut şi anunţuri mai relevante pentru dvs. 
Atunci când accesaţi şi utilizaţi Serviciile noastre, cu excepţia site-urilor web oferite de furnizori de 
servicii terţă parte, vi se va solicita să vă oferiţi consimţământul separat pentru ca noi să stocăm module 
cookie (care includ alte tehnologii de stocare locală, transmiţătoare, pixeli şi alte informaţii pe 
dispozitivele dvs.). De asemenea, vi se va solicita să ne oferiţi consimţământul dvs. separat pentru 
accesarea unor asemenea module cookie (care includ tehnologii de stocare locală, transmiţătoare, pixeli 
şi informaţii) de către noi şi terţele părţi menţionate mai sus. Experienţa site-ului web/Serviciilor poate fi 
afectată dacă nu acceptaţi modulele cookie; vă vom oferi mai multe informaţii în momentul în care vă 
solicităm acest consimţământ. 

 

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html
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