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GTS TELECOM – POLITICA DE COOKIES PENTRU SITE-UL WEB
Ce sunt „cookies”?
Un cookie este un fișier text de mici dimensiuni pe care un website îl stochează în terminalul mobil
sau în computerul unui vizitator al acelui website. Cuvântul preluat din limba engleză a devenit
termen de referință și este utilizat ca substantiv comun și în limba română/ alte limbi pentru a denumi
astfel de fișiere.
Cookies pot fi:
-

Cookies temporare (sau „de sesiune”): cele pe care le utilizează site-ul vizitat și pe care le
poate citi doar acel website pe durata vizitării; acestea sunt șterse la momentul închiderii
browserului.
Cookies permanente (sau persistente): cele salvate pe terminalul mobil/ computerul
vizitatorului și care nu sunt șterse în momentul în care acesta închide browserul.

Există și cookies pe care le utilizează terțe părți („third-party cookies”), atunci când un website vizitat
folosește servicii ale unui terț/ externe. Spre exemplu, anumite porțiuni ale unui website conțin
reclame, care pot fi furnizate de un terț iar acesta poate plasa cookies prin intermediul site-ului pe
care îl vizualizați, nefiind plasate de deținătorul acestuia.
La fiecare vizitare a site-ului web GTS, fiecare vizitator va fi notificat cu privire la existența cookies
și va putea alege fie să accepte fie să refuze cookies.
Cum folosim cookies?
Website-ul GTS folosește cookies pentru a asigura vizitatorilor o navigare facilă și o experiență cât
mai bună, adaptată fiecăruia. Atunci când folosim cookies proprii acestea sunt stabilite și controlate
de GTS. Există însă cookies care aparțin unor terți, cum sunt cele ale Google Analytics menționate la
par.2 de mai jos :
1. Fișierele cookie strict necesare (ce nu pot fi dezactivate) pentru funcționarea site-ului web
GTS la parametri optimi sunt:
Nume

Furnizor

Scop și descriere

Valabilitate

Tip

CookieConsent

gts.ro

Stochează consimțământul de
utilizare a fisierelor cookie din
partea utilizatorului pentru
domeniul gts.ro.

1 an

HTTP

PHPSESSID

gts.ro

Păstrează starea sesiunii
utilizatorului la accesarea paginilor
web pentru domeniul gts.ro

Durata sesiunii de
utilizare a
portalului sau a
browser-ului
(session)

HTTP

rc::a

google.com

Acest cookie este utilizat pentru a Persistent
distinge între oameni și roboți.
Acest lucru este benefic pentru
site-ul web, pentru a face rapoarte
eficiente cu privire la utilizarea
site-ului lor web.

HTML

rc::c

google.com

Acest cookie este utilizat pentru a
distinge între oameni și roboți

HTML

GTS Telecom SRL, J40/19010/1993, C.U.I.: 4419886, Capital social: 7368415,02 RON

Durata sesiunii de
utilizare a
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Nume

Furnizor

Scop și descriere

Valabilitate

Tip

portalului sau a
browser-ului
(session)
super_session

gts.ro

Acest cookie este utilizat pentru a
distinge între oameni și roboți

1 zi

HTTP

sid

seznam.cz

Păstrează stările utilizatorilor între
cererile de pagină.

29 zile

HTTP

2. Cookie-urile statistice ne ajută să înțelegem cum interacționează vizitatorii cu site-urile web
prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.
Nume

Furnizor

Scop și descriere

Valabilitate

__insp_dct

gts.ro

Înregistrează date
statistice privind
comportamentul
utilizatorilor pe site.
Folosit pentru analiza
internă de către
operatorul site-ului web

Durata sesiunii HTTP
de utilizare a
portalului sau
a browser-ului
(session)

__insp_targlpt

gts.ro

Acest cookie este utilizat
1 an
pentru a aminti
informațiile de conectare,
care optimizează
experiența vizitatorilor pe
site. Cookie-ul permite,
de asemenea, vizitatorilor
să lase comentarii cu
privire la conținutul siteului.

HTTP

__insp_targlpu

gts.ro

Înregistrează date
statistice privind
comportamentul
utilizatorilor pe site.
Folosit pentru analiza
internă de către
operatorul site-ului web

HTTP

_utm.gif

googleCod de urmărire Google
analytics.com Analytics care
înregistrează detalii
despre browserul și
computerul vizitatorului

1 an

Tip

Durata sesiunii Pixel
de utilizare a
portalului sau
a browser-ului
(session)

Părtile sunt ținute de obligația de confidențialitate în negocierile precontractuale, în condițiile legii.
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Nume

Furnizor

Scop și descriere

Valabilitate

Tip

_utma

gts.ro

Cod de urmărire Google
Analytics care
înregistrează detalii
despre browserul și
computerul vizitatorului

2 ani

HTTP

_utmb

gts.ro

Cod de urmărire Google
Analytics care
înregistrează detalii
despre browserul și
computerul vizitatorului

1 zi

HTTP

_utmc

gts.ro

Înregistrează un
timestamp cu ora exactă
a momentului în care
utilizatorul părăsește siteul web. Folosit de Google
Analytics pentru a calcula
durata unei vizite pe site.

Durata sesiunii HTTP
de utilizare a
portalului sau
a browser-ului
(session)

_utmt

gts.ro

Folosit pentru a reduce
viteza cererilor către
server

1 zi

HTTP

_utmv

gts.ro

Folosit pentru a reduce
viteza cererilor către
server

1 zi

HTTP

_utmz

gts.ro

Colectează date de unde a 6 luni
venit utilizatorul, ce
motor de căutare a fost
utilizat, ce link a fost dat
clic și ce termen de
căutare a fost folosit.
Folosit de Google
Analytics.

HTTP

_ga

gts.ro

Înregistrează un ID unic
2 ani
care este utilizat pentru a
genera date statistice
despre modul în care
vizitatorul folosește site-ul
(pagini vizitate, timpul
petrecut, site-ul de
origine).

HTTP

_gat

gts.ro

Înregistrează un ID unic
care este utilizat pentru a
genera date statistice
despre modul în care

HTTP

1 zi

Părtile sunt ținute de obligația de confidențialitate în negocierile precontractuale, în condițiile legii.
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Nume

Furnizor

Scop și descriere

Valabilitate

Tip

vizitatorul folosește site-ul
(pagini vizitate, timpul
petrecut, site-ul de
origine).
_gid

gts.ro

Înregistrează un ID unic
1 zi
care este utilizat pentru a
genera date statistice
despre modul în care
vizitatorul folosește site-ul
(pagini vizitate, timpul
petrecut, site-ul de
origine).

HTTP

_hjAbsoluteSessionInProgress gts.ro

Acest cookie este utilizat
1 zi
pentru a calcula de câte
ori un site a fost vizitat de
diferiți vizitatori - acest
lucru se face prin
atribuirea vizitatorului a
unui ID, astfel încât
vizitatorul să nu se
înregistreze de două ori.

HTTP

_hjFirstSeen

gts.ro

Acest cookie este utilizat
pentru a determina dacă
vizitatorul a mai vizitat
site-ul web sau dacă este
un vizitator nou pe site.

HTTP

_hjid

gts.ro

Setează un ID unic pentru 1 an
sesiune. Acest lucru
permite site-ului web să
obțină date despre
comportamentul
vizitatorilor în scopuri
statistice.

HTTP

_hjIncludedInPageviewSample gts.ro

Stabilește dacă navigarea 1 zi
utilizatorului trebuie
înregistrată într-un
anumit deținător statistic.

HTTP

_hjTLDTest

Înregistrează date
statistice privind
comportamentul
utilizatorilor pe site.
Folosit pentru analiza
internă de către
operatorul site-ului web.

gts.ro

1 zi

Durata sesiunii HTTP
de utilizare a
portalului sau
a browser-ului
(session)

Părtile sunt ținute de obligația de confidențialitate în negocierile precontractuale, în condițiile legii.
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3. Fișierele cookie din categoria Marketing sunt utilizate pentru a urmări vizitatorii de pe siteuri web. Intenția este de a afișa reclame relevante și atractive pentru fiecare utilizator și,
prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terți.
Nume

Furnizor

Scop

Valabilitate

Tip

__insp_norec_sess

gts.ro

Folosit pentru a face
streamingul live al
conținutului video mai
eficient.

1 an

HTTP

__insp_nv

gts.ro

Folosit pentru a face
streamingul live al
conținutului video mai
eficient.

1 an

HTTP

__insp_slim

gts.ro

Folosit pentru a face
streamingul live al
conținutului video mai
eficient.

1 an

HTTP

__insp_wid

gts.ro

Folosit pentru a face
streamingul live al
conținutului video mai
eficient.

1 an

HTTP

_fbp

gts.ro

Folosit de catre Facebook
3 luni
pentru a livra o serie de
produse publicitare, cum ar
fi licitarea în timp real de la
agenții de publicitate terți.

HTTP

_gcl_au

gts.ro

Utilizat de catre Google
3 luni
AdSense pentru
experimentarea cu eficiența
reclamelor pe site-urile
web care utilizează
serviciile lor

HTTP

fr

facebook.com

Folosit de catre Facebook
3 luni
pentru a livra o serie de
produse publicitare, cum ar
fi licitarea în timp real de la
agenții de publicitate terți.

HTTP

IDE

doubleclick.net Folosit de catre Google
DoubleClick pentru a
înregistra și a raporta
acțiunile utilizatorului siteului web după vizualizarea
sau clicul pe unul dintre
anunțurile agentului de

1 an

Părtile sunt ținute de obligația de confidențialitate în negocierile precontractuale, în condițiile legii.
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Nume

Furnizor

Scop

Valabilitate

Tip

publicitate cu scopul de a
măsura eficiența unui
anunț și de a prezenta
utilizatorului anunțuri
direcționate.
pagead/1p-user-list/#

google.com

Urmărește dacă utilizatorul
a manifestat interes pentru
anumite produse sau
evenimente pe mai multe
site-uri web și detectează
modul în care utilizatorul
navighează între site-uri.
Acesta este utilizat pentru
măsurarea eforturilor
publicitare și facilitează
plata taxelor de
recomandare între site-uri
web.

Durata sesiunii Pixel
de utilizare a
portalului sau a
browser-ului
(session)

pagead/landing

doubleclick.net Colectează date despre
comportamentul
vizitatorilor de pe mai
multe site-uri web, pentru
a prezenta reclame mai
relevante - Acest lucru
permite, de asemenea,
site-ului web să limiteze de
câte ori li se afișează
aceeași reclamă.

Durata sesiunii Pixel
de utilizare a
portalului sau a
browser-ului
(session)

r/collect

doubleclick.net Acest cookie este utilizat
pentru a trimite date către
Google Analytics despre
dispozitivul și
comportamentul
vizitatorului. Urmărește
vizitatorul pe dispozitive și
canale de marketing.

Durata sesiunii Pixel
de utilizare a
portalului sau a
browser-ului
(session)

retargeting

c.seznam.cz

Durata sesiunii Pixel
de utilizare a
portalului sau a
browser-ului
(session)

RUL

doubleclick.net Folosit de DoubleClick
1 an
pentru a determina dacă
reclama site-ului web a fost

Înregistrează
comportamentul
utilizatorului și navigarea
pe site și orice interacțiune
cu campaniile active.
Acesta este utilizat pentru
optimizarea reclamei și
pentru retargeting eficient.

Părtile sunt ținute de obligația de confidențialitate în negocierile precontractuale, în condițiile legii.
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Nume

Furnizor

Scop

Valabilitate

Tip

HTTP

afișată corect - Acest lucru
este făcut pentru a face
eforturile lor de marketing
mai eficiente
test_cookie

doubleclick.net Folosit pentru a verifica
dacă browserul
utilizatorului acceptă
cookie-uri.

1 zi

tr

facebook.com

Durata sesiunii Pixel
de utilizare a
portalului sau a
browser-ului
(session)

Folosit de Facebook pentru
a livra o serie de produse
publicitare, cum ar fi
licitarea în timp real de la
agenții de publicitate terți.

Cum puteți gestiona (dezactiva) cookies?
Dacă decideți să dezactivați cookies, puteți apela fie la setările modulului de gestionare a cookieurilor (care este afișat in partea de jos a site-ului la prima accesare), fie la setările browser-ului pe
care îl folosiți (toate browserele au astfel de setări, pe care le puteți găsi în meniul de opțiuni sau de
preferințe ale fiecăruia). Pentru a înțelege aceste setări puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului
sau puteți să accesați link-urile de mai jos pentru mai multe detalii:
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari - https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac .

Părtile sunt ținute de obligația de confidențialitate în negocierile precontractuale, în condițiile legii.

