Politica de utilizare a cookie-urilor
Site-ul HotelGuru.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta utilizatorului, pentru
a monitoriza activitatile site-ului si pentru a furniza informatii cat mai relevante.

Ce este un cookie?
Un cookie este un fisier de mici dimensiuni care este stocat in browsere de catre serviciile
Internet. El constituie o tehnologie indispensabila care este necesara pentru rularea
serviciilor online care ofera o experienta de utilizare eficienta si moderna si este sustinuta
de toate browserele actuale.

Ce fel de cookie-uri foloseste HotelGuru.ro si cu
ce scop?
HotelGuru.ro foloseste cookie-uri pentru urmatoarele scopuri:
•
•
•

•
•
•

pentru a imbunatati site-ul web;
pentru a facilita navigarea pe site-ul web si utilizarea functiilor sale, asigurand astfel
o experienta fara probleme utilizatorului;
pentru colectarea informatiilor despre modul in care utilizati site-ul web, evaluand ce
parte din acesta vizitati sau utilizati cel mai mult; acest lucru ne permite sa aflam cum
va putem oferi o experienta de utilizator si mai buna atunci cand vizitati din nou siteul nostru web;
pentru a afisa anunturi directionate pe alte site-uri web;
pentru a distinge si identifica utilizatorii care navighează pe website;
pentru a monitoriza activitatile desfasurate pe website, astfel incat sa va putem trimite
mesaje despre oferte care sunt special adaptate intereselor dvs., precum si
importante si relevante pentru dvs.

Tipuri de cookie-uri
Cookie-uri esentiale
Aceste cookie-uri garanteaza functionarea corecta a site-ului, imbunatatesc experienta utilizatorului
si colecteaza informatii despre utilizarea site-ului, fara a identifica vizitatorii.
Acestia includ informatii despre unitatile de cazare vizualizate, starea acceptarii cookie-urilor.
Va rugam sa retineti ca, fara aceste cookie-uri, nu putem garanta cea mai buna experienta a
utilizatorului de pe site-ul nostru web.

Cookie-uri analitice
In scopul dezvoltarii site-ului nostru web si imbunatatirea experientei utilizatorului, folosim si
cookie-uri care ne permit sa colectam informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza
site-ul nostru. Aceste cookie-uri nu va pot identifica personal; nu aduna decat informatii, cum
ar fi pagina pe care vizitatorul nostru s-a uitat, in ce parte a site-ului a facut clic utilizatorul,

cate pagini a deschis, cat a durat fiecare sesiune si care au fost mesajele de eroare, daca
exista.
Cookie-uri similare sunt folosite si de Google Analytics despre care mai multe detalii gasiti
aici https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookie-uri de directionare si publicitate
Scopul acestor cookie-uri este de a ne permite sa ne asiguram ca site-ul nostru web
afiseaza anunturi care sunt interesante sau relevante pentru dvs. Aceste cookie-uri nu va
pot identifica personal; doar aduna informatii, cum ar fi pagina pe care vizitatorul nostru sa uitat, pe ce parte a site-ului pe care a facut clic utilizatorul, cate pagini a deschis - toate
acestea cu scopul de a afla ce continut va intereseaza cel mai mult.
Daca ne-ati dat consimtamantul prealabil, este posibil sa folosim informatiile colectate in
timpul utilizarii acestui site impreuna cu datele dvs. personale, pentru a adapta mai bine
comunicarile noastre de marketing la nevoile dvs. si pentru a va transmite oferte
personalizate.

Alte cookie-uri
Aceste cookie-uri provin de la terti si ajuta la colectarea informatiilor despre utilizatori si
afiseaza anunturi vizate.
Important, nu sunt transmise date cu caracter personal catre terte parti, nicin prin aceste
cookie-uri.

Cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti:
Google Adwords
Informatii detaliate despre acest serviciu gasiti pe urmatorul link:
https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Facebook
Informatii detaliate despre acest serviciu gasiti pe urmatorul link:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Doubleclick
Informatii detaliate despre acest serviciu gasiti pe urmatorul link:
https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Cum puteti verifica si dezactiva cookie-urile?
Toate browserele moderne permit utilizatorilor sa modifice setarile cookie-urilor. Majoritatea
browserelor web vor accepta automat cookie-urile in mod implicit, cu toate acestea, aceste
setari pot fi modificate, de obicei, astfel incat browserul sa impiedice acceptarea automata
si sa ofere optiunea de a alege daca doriti sa utilizati cookie-urile de fiecare data cand
accesati site-ul.
Scopul cookie-urilor este de a imbunatati si de a permite utilizarea site-ului nostru web,
dezactivarea sau stergerea cookie-urilor poate duce la impiedicarea utilizarii tuturor functiilor
pe site-ul nostru web.
Pentru informatii despre cele mai populare browsere, faceti click pe urmatoarele link-uri:
•
•
•
•
•

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en)
Firefox (https://support.mozilla.org/ro/kb/cookie-urile)
Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11)
Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/ro-ro/help/4468242/microsoft-edgebrowsing-data-and-privacy-microsoft-privacy)
Safari

Notificare de confidentialitate
Informatiile de confidentialitate referitoare la cookie-uri
sunt rezumate in tabelul de mai jos.
Cookie-uri esentiale
Temeiul juridic
al prelucrarii
datelor
Interes legitim

Scopul
procesarii
datelor
Asigurarea
functionarii
corecte a site-ului

Perioada prelucrarii
datelor
Cookie-uri de
sesiune: pana la
sfarsitul sesiunii de
vizitare

Set de date procesate

Google Analytics cu
functionalitate redusa
has_js
__pid

Cookie-uri de
functionalitate:
maxim 10 ani

ab_visit

ABTests
acceptedCookie
header_fb
LS
profile_auto_dropdown
SS
SSC

VIEWED

Cookie-uri analitice
Temeiul juridic
al prelucrarii
datelor
Consimtamantul
dvs.

Scopul
procesarii
datelor
Colectarea
informatiilor
despre modul în
care vizitatorii
folosesc site-ul
nostru web

Perioada prelucrarii
datelor
In functie de cookieuri pana la 2 ani

Set de date procesate

Google Analytics cod
ga
_gid
_gat
_gac_<property-id>
UID
__utma
__utmb
__utmc
__utmt

__utmx
__utmz
_dc_gtm_UA-#
collect
GPS
IDE
PREF
test_cookie
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC

Cookie-uri de directionare si publicitate

Temeiul juridic
al prelucrarii
datelor

Scopul
procesarii
datelor

Consimtamantul
dvs.

Afisarea
anunturilor
relevante, crearea
si stocarea
identificatorilor

Perioada prelucrarii
datelor

Set de date procesate

In functie de cookieuri :

Codul de conversie
Google Adwords

pana la 3 ani

Codul de remarketing
Google Adwords
Functia de marketing
Google Analytics
Codul de conversie
Facebook
Codul de remarketing
Facebook
Codul DoubleClick
Floodlight
Codul de remarketing
Criteo

Alte cookie-uri
Temeiul juridic
al prelucrarii
datelor

Scopul
procesarii
datelor

Consimtamantul
dvs.

Aceste cookie-uri
provin de la terti si
ajuta la colectarea
informatiilor
despre utilizatori si
afiseaza anunturi
vizate.

Perioada prelucrarii
datelor

Set de date procesate

In functie de cookieuri:

Setari video incorporat
YouTube

pana la 13 luni

__ab12#

__chj
adx/cm
anj
APID
ayl_visitor
CMDD
CMID

CMPRO
CMPS
CMRUM3
CMSC
CMST
criteo_write_test
csync
cto_lwid
cto_tld_test
dspuuid
IDSYNC
LIG_#
uu
uuid
uuid2
pxrc
quartic_cookie
rlas3
sc_timings

TestIfCookieP
tu
um2

