INFORMARE PRIVIND COOKIE-URILE
SC TINERVIS GROUP SRL, este o persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Calea
Vitan, nr.58, Sector 3, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/8214/2010, cod unic
de inregistrare RO27329545.
Aceasta informare, va ofera mai multe detalii cu privire la tehnologia folosita pe website-ul
www.pizzaluca.ro precum si modalitatea de navigare in conditii de transparenta si protectie
a datelor cu caracter personal.
Astfel, pe website-ul nostru, folosim tehnologii de genul cookies si javascript pentru scopul
de a imbunatati experienta si pentru a spori atractivitatea acestuia. Anumite informatii sunt
retinute în mod automat (de exemplu, browser, sistem de operare, numar de clicuri, timp
mediu petrecut pe pagina, IP) prin intermediul cookie-urilor oferite de Google Analytics.
Acest instrument ne ajuta sa intelegem cum interactioneaza vizitatorii pe website-ul nostru si
pe baza caruia putem genera informari statistice privind utilizarea website-ului nostru.

Cookie-urile folosite pe pagina noastra www.pizzaluca.ro sunt de tipul Google Analytics si nu
solicita informatii cu caracter personal.

Tip cookie
Necesare

Denumire cookie Furnizor
-

Preferinte

-

Statistice si _ga
pizzaluca.ro
Performanta
Datele sunt trimise in: SUA (adecvat)
_gat
pizzaluca.ro
Datele sunt trimise in: SUA (adecvat)
_gid
pizzaluca.ro
Datele sunt trimise in: SUA (adecvat)
Marketing
collect
google-analytics.com
Datele sunt trimise in: SUA (adecvat)
Retele sociale -

Tip

Expira

HTTP

2 ani

HTTP

Sesiune

HTTP

Sesiune

Pixel

Sesiune

In acest moment depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca aceasta este o lista completa
a tuturor cookie-urilor folosite pe website-ul nostru si ne dorim sa mentinem actualizata
aceasta informare privind cookie-urile. Daca, intr-o anumita zi, aveti nevoie de o confirmare
a cookie-urilor utilizate de noi, va rugam sa ne contactati la adresa => dpo@simigerialuca.ro

Dezactivarea cookie-urilor
Puteti vizualiza website-ul nostru fara cookie-uri. Browser-ul dumneavoastra poate fi setat sa
accepte sau nu cookie-uri. Puteti dezactiva oricand utilizarea cookie-urilor prin modificarea
setarilor browser-ului pe care il utilizati. Pentru mai multe detalii cu privire la dezactivarea
cookie-urilor puteti consulta urmatoarele website-uri, afisate mai jos:
cookie în Internet Explorer
https://support.microsoft.com/roro/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
cookie în Firefox
https://support.mozilla.org/ro/kb/cookieurile?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
cookie în Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
cookie settings în Safari
https://support.apple.com/ro-ro/HT201265
Informatii generale cu privire la cookie-uri puteti gasi pe urmatoarele site-uri:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie
All About Cookies
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
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