Politica de cookie
Pentru a respecta cerintele stabilite de Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012,
de prevederile Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii
private in sectorul comunicatiilor electronice și de Regulamentul General de Protecție a Datelor
(EU) 2016/679 (“GDPR”), tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimtamantul inaintea
transmiterii de cookies in computerele acestora.
www.kusadasi.ro foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza o experienta de navigare
mai valoroasa, mai utila si mult mai placuta, servicii adaptate nevoilor si interesului vizitatorilor sai
si pentru a le oferi, ulterior, publicitate relevanta.

Ce este un cookie?
Un “cookie” este un fisier de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau
alte echipamente de pe care utilizatorii acceseaza internetul. Acesta stocheaza cantitati mici de date
cu privire la utilizarea site-ului si ajuta site-ul sa functioneze intr-un mod mai bun si mai eficient,
prin aflarea caror zone ale site-ului sunt utile si ce zone trebuiesc imbunatatite.
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si
sunt complet “pasive” (nu contin programe software, virusi sau spyware si nu pot accesa
informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Ce cookie-uri folosim?
➢ _ga, _gat si _gid colecteaza date in Google Analytics. Cu ajutorul lor aflam felul in care
utilizati site-ul nostru si ne ajuta sa aducem imbunatatiri. Informatiile colectate sunt intr-o
forma anonimizata;
➢ KUSADASI – este un cookie functional si contine informatii despre sesiunea user-ului. Mai
este numit si “cookie de sesiune” si dispare atunci cand inchizi pagina noastra;
➢ Tawk_590ad79864f23d19a89b0a4b, TawkConnectionTime si __tawkuuid - folositoare
pentru modul chat - tawk.to chat;
➢ trafic_h si trafic_v folosite de trafic.ro

Puteti opri cookie-urile?
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri poate face site-ul impracticabil sau dificil de vizitat si
folosit.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau se poate
seta browserul sa accepte cookie-uri de la un anumit site.
Puteti schimba setarile cookie-urilor, de regula, din meniul Optiuni (Settings) sau in meniul
Preferinte (Favorites) al browser-ului.
Setari cookies pentru Internet Explorer: https://support.microsoft.com/ro-ro/help/196955

Setari cookies in Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirec
tlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Setari cookies in Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Setari cookies in Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=ro_RO
Link-uri utile:
Ghid de cookie-uri Microsoft: http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
Totul despre cookie-uri: http://www.allaboutcookies.org
Confidentialitatea legata de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/
Pentru detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC Kusadasi SRL, puteti
accesa site-ul www.kusadasi.ro sau ne puteti contacta la adresa gdpr@kusadasi.ro .

