	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Politica	
  de	
  cookie-‐uri	
  
Bridgestone Europa folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor siteului său web. În primul rând, cookie-urile pot îmbunătăți în mod direct o astfel de experiență, de
exemplu amintind alegerea limbii sau alte setări specifice. În plus, unele cookie-uri oferă companiei
Bridgestone Europa informații statistice privind utilizarea site-ului său web, permițând astfel
companiei, indirect, să răspundă mai bine preferințelor vizitatorilor prin adaptarea în consecință. În
sfârșit, cookie-urile vă pot permite să folosiți anumite caracteristici suplimentare, de exemplu „like”
pe Facebook, să postați ceva pe Twitter, etc.

	
  

	
  

Ce sunt mai exact cookie-urile?
Cookie-urile sunt fișiere mici de tip text pe care browserul dvs. le instalează pe computerul dvs. și
care permit site-ului web să vă recunoască atunci când îl vizitați. Cookie-ul constă într-un număr
unic și poate astfel să vă distingă de alți vizitatori, dar nu conține detalii personale. Acest lucru
înseamnă că Bridgestone Europa nu vă poate identifica personal pe baza unor astfel de cookie-uri,
nici nu vă poate identifica atunci când vizitați site-uri web ale unor terți.

	
  

	
  

Grație acestor cookie-uri, Bridgestone Europa poate să se asigure, de exemplu, că informațiile
care apar pe ecranul dvs. pe durata următoarei dvs. vizite pe site-ul său web sunt în acord cu
preferințele dvs. Cu ajutorul cookie-urilor, Bridgestone Europa poate, de asemenea, identifica cele
mai populare secțiuni ale site-ului său web, întrucât ele permit Bridgestone Europa să știe ce pagini
sunt vizitate și cât timp petrec vizitatorii navigând pe ele. Pe baza acestor date agregate,
Bridgestone Europa își poate ajusta site-ul web pentru a reflecta mai bine preferințele vizitatorilor și
a oferi o experiență mai orientată pe client. În sfârșit, cookie-urile pot facilita anumite aplicații ale
unor terți, cum ar fi conexiunile cu rețeaua de socializare.

	
  
	
  

	
  

Ce tipuri de cookie-uri folosim?
Folosim două tipuri de cookie-uri pe site-ul nostru web - "cookie-uri de sesiune" și "cookie-uri
persistente". Cookie-urile de sesiune sunt temporare și pot rămâne pe computerul dvs. cât timp
navigați pe pagina web. Cookie-urile persistente rămân pe dispozitivul dvs. și după încheierea
sesiunii dvs. de navigare.

	
  
	
  

	
  

Folosim cookie-uri de sesiune pentru a:
•	
  

ne ajuta la menținerea securității și a vă verifica detaliile, în timp ce folosiți site-ul web
navigând de la pagină la pagină, ceea ce vă permite să evitați reintroducerea detaliilor dvs.
de câte ori accesați o pagină nouă.

	
  
	
  

	
  
Folosim cookie-uri persistente pentru a:
•	
   ne ajuta să vă recunoaștem ca utilizator unic atunci când reveniți pe site-ul nostru web
astfel încât să nu trebuiască să introduceți de mai multe ori detaliile dvs. atunci când
răsfoiți paginile și serviciile noastre.

	
  

•	
  

reaminti cum ați personalizat utilizarea site-ului nostru web, cum ar fi limba dvs.
preferată.

	
  

•	
  

colecta și compila informații agregate anonime în scopuri statistice și de evaluare
pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care utilizatorii folosesc site-ul web și pentru
a ne ajuta să îmbunătățim structura site-ului nostru web.

	
  
	
  

Pentru împărțirea funcțională a cookie-urilor pe care le folosim, vă rugăm să consultați diagrama de
mai jos.

	
  
Tipul de cookie	
  

Necesare	
  

Performanțe	
  

Funcționalitatea	
  

	
  

Care este scopul acestora?	
  

Aceste cookie-uri sunt necesare
pentru site-ul web pentru a
funcționa corespunzător. Ele fac
posibilă navigarea pe site-urile
noastre web și utilizarea
funcționalităților acestora. De
exemplu, datorită acestui tip de
cookie site-ul web își poate
aminti acțiuni anterioare, atunci
când navigați înapoi către o
pagină, în cadrul aceleiași
sesiuni.
	
  
Aceste cookie-uri ne ajută să
îmbunătățim performanțele siteului web. Acestea colectează
informații despre modul în care
vizitatorii utilizează site-ul web,
de exemplu ce pagini vizitează
mai des și dacă primesc mesaje
de eroare.
	
  
Aceste cookie-uri înregistrează
alegerile dvs. (cum ar fi nume de
utilizator, limbă sau regiunea din
care este utilizatorul). Aceste
cookie-uri pot fi utilizate de
asemenea pentru a aminti
modificările pe care le-ați făcut,
de exemplu la dimensiunea
textului, fonturi și la alte părți ale
site-ului web care pot fi
personalizate. Datele compilate
de cookie-uri pot fi folosite de
noi pentru a trasa
comportamentul utilizatorilor și a
pune la dispoziție conținut.

Cum afectează acestea
protecția datelor dvs.
personale?
	
  
Aceste cookie-uri nu vă
identifică. Informațiile sunt
colectate și procesate în mod
anonim.
Dacă nu acceptați aceste
cookie-uri, acest lucru poate
afecta performanța site-ului web
sau părți ale acestuia
	
  

Aceste cookie-uri nu vă
identifică. Informațiile sunt
colectate și procesate în mod
anonim.	
  

Informațiile colectate de aceste
cookie-uri pot include informații
care pot fi identificate personal
pe care le-ați dezvăluit, cum ar fi
numele de utilizator sau poza de
profil. Noi vom fi întotdeauna
transparenți cu dvs. privitor la ce
informații colectăm, ce facem cu
ele și cu cine le partajăm.
Dacă nu acceptați aceste
cookie-uri, acest lucru poate
atrage restricționarea
accesului la unele funcții de pe

	
  
	
  

site-ul web.
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Pentru lista detaliată a cookie-urilor folosite pe site-ul nostru web și funcțiile acestora, consultați mai
jos "Sumarul cookie-urilor".

	
  
	
  
	
  
	
  

Cum obținem consimțământul dvs. informat
La prima accesare a site-ului web Firestone, vi se va cere să acceptați sau să refuzați utilizarea
cookie-urilor și vi se va afișa o legătură către politica aceasta privind cookie-urile pentru a primi mai
multe informații. Bannerul de notificare nu va mai apărea pe ecranul dvs. la vizitele următoare pe
site-ul web, dar opțiunea de a înlătura cookie-urile sau de a vă retrage consimțământul de utilizare
a cookie-urilor vor rămâne deschise pentru dvs. prin intermediul setărilor browserului dvs. de
internet (consultați mai jos la rubrica "Obiecția").

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Obiecția

Puteți modifica setările browserului pentru a șterge sau a preveni stocarea cookie-urilor pe
computerul dvs. sau pe dispozitivul mobil fără consimțământul dvs. explicit. Secțiunea "Ajutor" din
browserul dvs. ar trebui să ofere informații privind modul în care browserul dvs. gestionează cookieurile. Aflați cum funcționează pentru browserul dvs. aici:

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/ro
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/ro/kb/Cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

	
  
	
  

	
  

Adobe (plug-in pentru cookie-uri flash): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/

	
  
	
  

Dacă nu doriți să vă colectăm datele cu Google Analytics, puteți instala add-onul browserului de
renunțare la Google Analytics. Acest lucru interzice JavaScript Google Analytics care rulează pe
site-ul nostru web să trimită informații despre dvs. către Google Analytics. Pentru a renunța la
Analytics pentru web, vizitați pagina de dezabonare Google Analytics și instalați add-onul pentru
browserul dvs. Pentru mai multe detalii privind instalarea și dezinstalarea add-onului, vezi resursele
de ajutor relevante pentru browserul dvs.
	
  

	
  
	
  
	
  

Vă puteți, de asemenea, retrage consimțământul trimițând un e-mail la Bridgestone
Europe.feedback@bridgestone.eu în această privință.

	
  

	
  

Rețineți, chiar dacă dezactivarea cookie-urilor poate face uneori ca utilizarea de către dvs. a siteului web să nu fie optimă, consultați mai sus secțiunea "Ce tipuri de cookie-uri folosim".
Bridgestone Europe nu face schimb de cookie-uri cu site-uri web ale unor terți sau furnizori externi
de date, cu excepția terților care lucrează direct cu Bridgestone Europa, pentru a oferi servicii siteului web.

	
  

	
  

	
  
	
  

Pentru mai multe informații privind protecția datelor dvs. personale, consultați politica noastră privind
protecția datelor personale.
Ce date sunt colectate și în ce scopuri?
Când vizitați site-ul web, Bridgestone Europa poate colecta automat următoarele informații
tehnice (care nu vă pot identifica): sistemul dvs. de operare și tipul de browser, numele
domeniului altui site web pe care l-ați utilizat pentru a obține acces la site-ul web, ora și durata
vizitei dvs., ce pagini ați vizitat, vârsta dvs., genul și interesele etc.

	
  

	
  

Aceste date vor fi folosite pentru uz intern, adică pentru ca Bridgestone Europe să studieze
global date demografice, comportament și interese. Aceasta va permite Bridgestone Europa că
ajusteze site-ul web și aplicațiile sale în conformitate cu diferitele nevoi și dorințe ale vizitatorilor
pentru ca astfel să se poată realiza mai bine:
- estimarea dimensiunii audienței sale și a modelului de utilizare;
- stocarea informațiilor privind preferințele și interesele individuale;
- efectuarea mai rapidă a căutărilor; și
	
  
	
  

- recunoașterea dvs. (anonimă) atunci când reveniți pe site.
Este important de subliniat că, dincolo de amintirea setărilor dvs. pe site-ul web, Bridgestone Europa
folosește datele colectate exclusiv în scopuri de statistică web în Google Analytics, ceea ce înseamnă
că datele sunt folosite numai în mod corespunzător și strict pentru uz intern. Bridgestone Europa

	
  

	
  

nu colectează niciun fel de informații personale privind vizitatorii săi și nu vă poate identifica
personal pe baza datelor colectate.
	
  
	
  

	
  

Ce se întâmplă dacă această politică privind confidențialitatea se modifică?
Bridgestone Europa își poate actualiza în orice moment această politică. În cazul în care
procedăm astfel, acest lucru va fi evidențiat pe site-ul nostru web și/sau pe paginile brandurilor,
astfel încât dvs. să fiți conștient(ă) de nevoia de a verifica din nou această politică.

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

Cuprins cookie-uri

Denumire	
  

Tip	
  

Domeniu	
  

Conținut	
  și	
  scop	
  

Valabil	
  

ASP.NET_SessionId

ASP.NET

www.firestone.[extensia
fiecărei
țări]
www.firestone.[extensia

Identifică sesiunea de utilizator

Sesiune

cookie server de echilibrare încărcare
(sistem)

Sesiune

identifică vizitele repetate pentru un
utilizator unic
identifică secvența cererilor HTTP ale unui
utilizator
(GA) Arată numărătoarea actualizată dacă
utilizatorul partajează o pagină
(GA) distinge utilizatorii și sesiunile

10 ani

(GA) Stochează sursa traficului sau campania

6 luni

(GA) Utilizat pentru a distinge utilizatorii

2 ani

(GA) Utilizat la rata de cerere de
accelerație
Cookie-uri de întreținere care ajută la
gestionarea expirării pentru alte
cookie-uri

10
minute
2 ani

BIGipServerpool_auto.bridgeston LOAD BALANCING
e.eu
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Sitecore

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

Sitecore

_ga

Google Analytics

_gat

Google Analytics

di2

AddThis.com

www.firestone.[extensia
fiecărei țări]
www.firestone.[extensia
fiecărei țări]
www.firestone.[extensia
fiecărei țări]
www.firestone.[extensia
fiecărei țări]
www.firestone.[extensia
fiecărei țări]
www.firestone.[extensia
fiecărei țări]
www.firestone.[extensia
fiecărei țări]
.addthis.com

dt

AddThis.com

.addthis.com

Cookie-uri de întreținere care ajută la
gestionarea expirării pentru alte
cookie-uri

9
săptămâni

loc

AddThis.com

.addthis.com

Geolocație, utilizată pentru a-i ajuta pe
editori să știe aproximativ unde sunt
localizate persoanele care partajează
informații. (Nivel stat)

2 ani

sc_pview_shuser

Sitecore

Sesiune

AddThis.com

www.firestone.[extensia
fiecărei
țări]
.addthis.com

Cookie sistem Sitecore

ssc

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru
înregistrarea partajării utilizatorului și
activitatea socială

2 ani

ssh

AddThis.com

.addthis.com

Utilizat pentru optimizarea setărilor de
partajare pentru utilizator

2 ani

sshs

AddThis.com

.addthis.com

Utilizat pentru optimizarea setărilor de
partajare pentru utilizator

2 ani

atuvc
utma
utmz

	
  

fiecărei țări]

Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics

Sesiune
2 ani
2 ani

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

uid

AddThis.com

.addthis.com

uit

AddThis.com

.addthis.com

dl_search_filter

Custom Cookie

dl_search_latitude

Custom Cookie

dl_search_longitude

Custom Cookie

www.firestone.[extensia
fiecărei țări]
www.firestone.[extensia
fiecărei țări]
www.firestone.[extensia
fiecărei țări]

dl_search_selectedDealer

Custom Cookie

dl_search_placeholder

Custom Cookie

dl_search_selectedTab

Custom Cookie

dl_visible_all

Custom Cookie

www.firestone.[extensia
fiecărei țări]

dl_visible_recommended

Custom Cookie

www.firestone.[extensia
fiecărei țări]

FirestoneFilter

Custom Cookie

FirestoneSplashPageSelection

Custom Cookie

www.firestone.[extensia
fiecărei țări]
www.firestone.eu

FirestoneLastCategory

Custom Cookie

FirestoneCookieAccepted

Custom Cookie

www.firestone.[extensia
fiecărei țări]
www.firestone.[extensia
fiecărei țări]
www.firestone.[extensia
fiecărei țări]

www.firestone.[extensia
fiecărei țări]
www.firestone.[extensia
fiecărei țări]

Trasează ID-ul utilizatorului și ora
autentificării
Trasează ID-ul utilizatorului și ora
autentificării
Stochează valorile de căutare ale
locatorului dealerului
Stochează ultima latitudine de locație
căutată a locatorului dealerului
Stochează ultima longitudine de locație
căutată a locatorului dealerului

2 ani

Stochează ultimul dealer selectat la
locatorului dealerului
Stochează textele cu valoarea de căutare ale
locatorului dealerului
Stochează ultima filă selectată a
locatorului dealerului în lista rezultatelor
de căutare
Stochează ultima filă selectată a
locatorului dealerului în lista rezultatelor
de căutare
Stochează ultima filă selectată a
locatorului dealerului în lista rezultatelor
de căutare
Stochează ultimul filtru de căutare
Firestone
Stochează ultima selecție a paginii
Firestone de întâmpinare
Stochează ultima categorie Firestone
răsfoită către
Salvează selecția utilizatorului indiferent
dacă cookie-urile au fost acceptate

Sesiune

1 zi
Sesiune
Sesiune
Sesiune

Sesiune
Sesiune

Sesiune

Sesiune

1 an
1 an
1 an
1 an

