Politicile privind modulele cookie
1. Identificare
1.1. Mac Puar, S.A. (denumită în cele ce urmează, „MP”); companie înregistrată în Registrul Mercantil Sevilla, volumul 194, pagina 107,
secț iunea 3, foaia SE-5611; cu nr. TVA A41023607; sediul social pe Strada Leonardo Da Vinci, 15, 41092, Sevilla (Spania); telefon (+34)
902197277;

și

e-mail

elevacion@mpascensores.com,

este

proprietarul

site-ului

pentru

următoarele

adrese

http://www.mpascensores.com,
http://mpascensores.es,
http://www.mpascenseurs.fr,
http://mpliften.nl,
http://mpliften.be,
http://mplifts.pl, http://www.mplifts.cz, http://www.mpifma.ro, http://mphiss.se, și conturile lor pe reț elele de socializare (denumit în cele
ce urmează, „Site Web”).
1.2. MP-ul este proprietarul următoarelor conturi pe reț elele de socializare:
•

Facebook.

•

YouTube.

•

Google+.

•

Twitter.

•

LinkedIn.

1.3. Persoana care accesează acest Site Web (denumită în cele ce urmează, „Utilizatorul”) se asigură că are capacitatea legală de a face
acest lucru.
1.4. Prin accesarea acestui Site Web, Utilizatorul acceptă în mod expres toate clauzele din avizul juridic, politica de confidenț ialitate și
politica privind utilizarea modulelor cookie ale acestui Site Web, precum și toate condiț iile speciale colectate pentru utilizarea anumitor
servicii. În cazul în care nu acceptaț i oricare dintre clauzele menț ionate mai sus, Utilizatorul trebuie să se abț ină de la accesarea acestui
Site Web.
2. Module cookie.
2.1. MP-ul informează Utilizatorul că acest Site Web utilizează module cookie proprii și terț e pentru funcț ionarea acestuia, afișează
conț inut multimedia, analizează obiceiurile de navigare, creează statistici de utilizare pentru a afișa apoi anunț uri și oferă servicii.
2.2. Fișierele cookie sunt fișiere text care sunt stocate automat pe computere (computer, mobil, tabletă etc.) ale Utilizatorului atunci
când accesează anumite aplicaț ii și pagini de internet și ale căror scopuri ar fi furnizarea anumitor servicii sau stocarea și recuperarea
informaț iilor despre ele. Vizualizarea obiceiurilor de navigare a Utilizatorului pe un site web.
2.3. Prin accesarea acestui Site Web, Utilizatorul acceptă în mod expres utilizarea cookie-urilor descrise aici. În cazul în care nu acceptă
niciuna dintre cookie-urile menț ionate anterior, Utilizatorul trebuie să nu acceseze acest Site Web.
2.4. MP-ulîși rezervă dreptul de a utiliza cookie-uri noi sau de a opri utilizarea celor existente, deci depinde de Utilizator să le analizeze
înainte de a accesa acest Site Web.
3. Tipuri
3.1. În funcț ie de scopul lor, modulele cookie pot fi tehnice, permiț ând Utilizatorilor să navigheze pe un site web și să utilizeze diferitele
opț iuni sau servicii care există pe acesta, cum ar fi identificarea sesiunii, accesarea părț ilor de acces restricț ionate, depunerea cererii de
înregistrare sau participarea la un eveniment, folosirea elementelor de siguranț ă în timpul navigării, stocarea de conț inut pentru difuzarea
de videoclipuri sau de sunet sau partajare de conț inut prin intermediul reț elelor de socializare; de personalizare, care permit Utilizatorilor
să acceseze un site web cu anumite caracteristici generale predefinite în funcț ie de o serie de criterii ale terminalului Utilizatorului, cum
ar fi limba, tipul de browser prin care utilizatorul accesează serviciul sau configuraț ia regională de unde vă accesaț i serviciul; de analiză,
care permit persoanei responsabile să monitorizeze și să analizeze comportamentul Utilizatorilor pe site-urile web la care sunt conectate
(informaț iile colectate prin acest tip de module cookie sunt utilizate în măsurarea activităț ii site-urilor web și pentru elaborarea profilelor
de navigare ale Utilizatorilor site-urilor menț ionate, în scopul introducerii unor îmbunătăț iri bazate pe analiza datelor de utilizare
efectuate de utilizatorii serviciului); publicitate, care permit gestionarea spaț iilor publicitare incluse într-un site bazat pe criterii precum
conț inutul editat sau frecvenț a în care sunt afișate anunț urile; sau publicitate comportamentală, care permit gestionarea spaț iilor
publicitare care au fost incluse într-un site web (aceste cookie-uri stochează informaț ii despre comportamentul Utilizatorilor obț inuț i

prin observarea continuă a obiceiurilor lor de navigare, ceea ce permite dezvoltarea unui profil specific pentru a afișa
publicitatea pe el).

3.2. În funcț ie de cine trimite, gestionează și tratează datele obț inute, cookie-urile pot fi ale lor, gestionate de proprietarul site-ului web;
și terț i, care sunt administrate de o altă entitate.
3.3. Conform perioadei în care acestea rămân active în echipa Utilizatorilor, modulele cookie pot fi temporare, adică se pot referi la
sesiunea curentă care este destinată să colecteze și să stocheze date în timp ce Utilizatorii accesează un site web; și persistente, care
permit stocarea, accesarea și prelucrarea datelor în terminalul Utilizatorilor pentru o perioadă definită de persoana responsabilă de cookie,
care poate varia de la câteva minute la câț iva ani.
3.4. Introducerea cookie-urilor Utilizatorilor, autentificarea sau identificarea Utilizatorilor, securitatea Utilizatorilor, sesiunea de jucători
multimedia, sesiunea de echilibrare a sarcinii, personalizarea interfeț ei cu utilizatorul sau completarea schimbului de conț inut social;
aceștia sunt scutiț i de la respectarea Articolului 5, alineatul (3) din Directiva privind confidenț ialitatea în mediul electronic.
4. Cookie-uri utilizate pe acest Site Web.
4.1. Tabel cu cookie-urile utilizate pe acest Site Web
Nume

Serviciu

Obiectiv

Tip

Comandă

Durată

Mai multe
informaț ii

__utma

__utmb

Google

Se utilizează pentru a face diferenț a între utilizatori

Analytics

și sesiuni. Cookie-urile sunt create atunci când
rulează biblioteca JavaScript-ul și nu există niciun
cookie. __utma. Cookie-ul este actualizat de fiecare
dată când datele sunt trimise către Google Analytics

Google
Analytics

Se utilizează pentru a stabili noi sesiuni și vizite.
Cookie-urile sunt create atunci când rulează
biblioteca JavaScript și nu există niciun cookie.

Analiză

Analiză

__utmb. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată
când datele sunt trimise către Google Analytics
__utmc

Google
Analytics

Nu
se
utilizează
în
ga.js.
Este configurat pentru a interacț iona cu urchin.js.

Proprie și

Doi ani de la

a terț ilor
(Google
Inc.)

configurare sau
actualizare.

Proprie și
a terț ilor
(Google

30 de minute de
la configurare
sau actualizare.

Apăsaț i aici

Proprie și
a terț ilor

Sfârșitul
sesiunii

Apăsaț i aici

(Google
Inc.)

navigare.

Proprie și
a terț ilor
(Google

Șase luni de la
configurare sau
actualizare.

Apăsaț i aici

Proprie și

Doi ani de la

Apăsaț i aici

Apăsaț i aici

Inc.)
Analiză

Anterior, acest cookie funcț iona împreună cu
cookie-ul
__utmb
pentru

de

a determina dacă Utilizatorul a fost într-o sesiune
sau o vizită nouă.
__utmz

Google
Analytics

Stochează sursa de trafic sau campania prin care se
explică modul în care Uiilizatorul a ajuns pe site.
Cookie-ul este creat atunci când rulează biblioteca

Analiză

JavaScript și este actualizat de fiecare dată când
datele sunt trimise către Google Analytics
__utmv

Inc.)

Google

Se utilizează pentru stocarea datelor personalizate

Analytics

variabile ale vizitatorilor. Acest modul cookie este

a terț ilor

configurare sau

creat atunci când un programator utilizează metoda
_setCustomVar
cu o variabilă a vizitatorului personalizată.

(Google
Inc.)

actualizare.

A fost de asemenea folosită pentru metoda _setVar
scoasă

din

uz.

Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele

Analiză

sunt trimise către Google Analytics

4.3. Având în vedere particularităț ile internetului, MP-ul nu are întotdeauna informaț ii cu privire la cookie-urile plasate de terț i.
4.4. În cazul în care Utilizatorul detectează cookie-uri pe care Site Web care nu sunt descrise aici, trebuie să notificaț i MP-ul prin un email la adresa elevacion@mpascensores.com.
5. Reț ele de socializare
5.1. Când Utilizatorul accesează conturile MP-ului în reț elele de socializare, acceptă utilizarea de module cookie de către aceștia în
conformitate cu politicile lor de cookie-uri:
•
•

Facebook.
YouTube.

•
•
•

Google+.
Twitter.
LinkedIn.

6. Modificarea configuraț iei cookie-urilor.
6.1. Utilizatorul poate permite, bloca sau elimina cookie-urile instalate pe calculatorul său prin configurarea opț iunilor browserului.
•
•
•
•
•
•

Chrome.
FireFox.
Internet Explorer.
Microsoft Edge.
Safari.
Opera.

6.2. Pentru a obț ine un plugin de renunț are Google Analytics pentru browsere, faceț i clic aici.

