Informaţii cu privire la cookie-uri
Secţiunea site-ului web Furla.com (www.furla.com) foloseşte cookie-uri şi tehnologii
similare pentru a îmbunătăţi experienţa de navigare şi pentru a permite Furla să trimită
mesaje promoţionale utilizatorului în conformitate cu interesele sale, aşa cum este descris
în detaliu mai jos.

Definiţii
Cookie-urile sunt simple fişiere de text ce permit serverului site-ului web să stocheze
informaţii despre dispozitivul utilizatorului (tabletă, smartphone, etc.) pe durata vizitei sale
(cookie-uri de sesiune) şi pentru vizitele ulterioare (cookie-uri persistente). Acestea sunt
stocate de browser pe baza setărilor selectate de utilizator. Pentru a colecta informaţii
despre comportamentul vizitatorilor, este posibil să fie utilizate şi tehnologii similare, cum
ar fi balizele web, GIF-urile transparente şi toate formele de stocare locală introduse cu
HTML5. Pentru a fi mai simplu, referinţele la „cookie-uri” includ toate tehnologiile similare.

Tipuri de cookie-uri
Cookie-uri tehnice
Cookie-uri de sesiune: sunt esenţiale pentru a garanta funcţionarea corectă a site-ului de
internet şi sunt utilizate pentru a gestiona înregistrarea sau accesul, precum şi pentru a
avea acces la caracteristicile confidenţiale. Acestea sunt stocate temporar în timpul
sesiunii de navigare şi sunt şterse automat de dispozitivul utilizatorului la închiderea
browser-ului. Vă rugăm să reţineți că prin dezactivarea cookie-urilor de sesiune, este
posibil ca utilizatorul să nu poată accesa funcţiunile care necesită înregistrare sau acces.
Prelucrarea efectuată de aceste cookie-uri este necesară pentru îndeplinirea unui
contract din care utilizatorul face parte, şi anume acela pentru serviciile site-ului web al
Furla (art. 6.1 b) din GDPR).
Cookie-uri persistente pentru optimizarea site-ului şi statistici: permit Furla să colecteze
şi să analizeze (în mod anonim) date despre trafic şi despre utilizarea site-ului, să
monitorizeze sistemul şi să îmbunătăţească performanţele operative, de exemplu,
memorând preferinţele utilizatorului pentru a îmbunătăţi următoarele vizite. Acestea nu
sunt şterse automat la închiderea browser-ului, ci sunt salvate pe computerul utilizatorului
pentru o perioadă determinată (de exemplu, până la sfârşitul anului) sau până la
ştergerea acestora de către utilizator. Prelucrarea efectuată de aceste cookie-uri este

necesară pentru îndeplinirea unui contract din care utilizatorul face parte, şi anume acela
pentru serviciile site-ului web al Furla (art. 6.1 b) din GDPR).
Pentru mai multe informaţii despre cum să gestionați şi să ştergeți aceste cookie-uri,
consultaţi secţiunea „Gestionarea cookie-urilor” de mai jos. Vă rugăm reţineţi că, prin
dezactivarea sau refuzul cookie-urilor, anumite părţi ale acestui site ar putea fi
inaccesibile sau ar putea să nu funcţionează în mod corect.
Mai jos este lista cookie-urilor tehnice utilizate în prezent de către site-ul web.
Denumire

Tip

Durata

Scopul

Sesiune

Date despre căruciorul de cumpărături,
atât pentru utilizatorii externi cât şi pentru
cei înregistraţi

Tehnic

30 de zile

Identificarea
ţării
de
acces
şi
coordonatele
geografice
ale
utilizatorului. Sunt setate prin intermediul
geolocalizării sau, în caz de schimbare a
ţării, de către utilizator

Tehnic

Sesiune

Datele sesiunii pentru a gestiona site-ul
web

Tehnic

Sesiune

Datele sesiunii pentru a gestiona site-ul
web

Tehnic

Sesiune

Stabileşte dacă să afişeze sau nu
mesajul popup al buletinului de ştiri.

Sfcc-cart

Tehnic
Customer_id

furlaCountry

furlaLoc

__canI_TH
session

Session.sig

Shownlpopup

Dwanonymous_e

Dw_securetoken_

Sesiune

Cookie-uri necesare pentru funcţionarea
corectă a site-ului web în scopul
accesării şi achiziţionării

Tehnic

Sesiune

Cookie-uri necesare pentru funcţionarea
corectă a site-ului web în scopul
mentenanţei acestuia

Tehnic

6 luni

Datele sesiunii pentru a gestiona site-ul
web

1 zi

Cookie-uri necesare pentru funcţionarea
corectă a site-ului web în scopul
mentenanţei acestuia

Tehnic
Dwsid

Sfcc_token

dwcookie

Dwuser_XXXX

Dwcustomer_XXXX

Dwsourcecode_XXXX

Tehnic

Dwsid (înlocuieşte sid)

Tehnic

Sesiune

Cookie-uri necesare pentru funcţionarea
corectă a site-ului web în scopul
securităţii site-ului în timpul fazei de
acces şi de cumpărare

Dwsecuretoken_XXXX

Tehnic

Sesiune

Păstrarea informaţiilor sesiunii dacă
protocolul utilizat este HTTPS

Dwanonymous_XXXX

Dwac_XXXX

Tehnic
(analize
6 luni
proprietare)

Cookie-uri
proprietare
ce
permit
efectuarea unor analize statistice
anonime despre utilizarea site-ului

Tehnic

Colectarea datelor în ID-ul sesiunii şi
permiterea utilizatorului de a finaliza o
tranzacţie online

Dwpersonalization_XXXX
JSESSIONID
Sesiune

VISITOR_ID

Cookie-uri ale terților
Site-ul web foloseşte şi cookie-uri puse la dispoziţie de către anumiţi furnizori terţi de
servicii.
Cookie-uri analitice: site-ul web foloseşte anumiţi furnizori de servicii terţi, cum ar fi
Google Analytics, pentru a colecta şi analiza în mod anonim, datele despre trafic şi
utilizarea site-ului. Prelucrarea realizată de aceste cookie-uri necesită aprobarea
utilizatorului, care este furnizată făcând clic pe butonul „ok” din banner-ul care va apărea
pe site-ul web (art. 6.1 a) din GDPR).
Cookie-uri de profilare: anumiţi furnizori terţi de servicii utilizează cookie-urile de profilare
pentru a monitoriza navigarea utilizatorului pe site-ul web Furla pentru a crea profiluri de
preferinţe, obiceiuri, alegeri, etc. Acest lucru le permite să trimită mesaje promoţionale
utilizatorului în conformitate cu preferinţele acestuia și/sau să afişeze mesaje
promoţionale şi comerciale personalizate printre cele afişate de utilizator în feed-ul
propriului profil pe reţelele de socializare enumerate mai jos (de ex. Facebook, Instagram,
Twitter, etc.), sau pentru a ajuta clientul în finalizarea cumpărăturilor rămase în aşteptare
pe site-ul web. Prelucrarea realizată de aceste cookie-uri necesită aprobarea
utilizatorului, care este furnizată făcând clic pe butonul „ok” din banner-ul care va apărea
pe site-ul web (art. 6.1 a) din GDPR).

Pentru mai multe informaţii despre cum să gestionați şi să ştergeți aceste cookie-uri,
consultaţi secţiunea „Gestionarea cookie-urilor” de mai jos.
Mai jos, lista cu principalele cookie-uri ale terților, utilizate în prezent de site-ul web.

Denumire

Tip

Instrument

Durata

Scopul

_ga

Analitic

Google
Analytics

2 ani

Înregistrarea codului unic de
identificare utilizat pentru a genera
date statistice privind utilizarea siteului web de către vizitator

_gat

Analitic

Google
Analytics

Sesiune

Limitarea frecvenţei solicitărilor

Sesiune

Înregistrarea codului unic de
identificare utilizat pentru a genera
date statistice privind utilizarea siteului web de către vizitator

_gid

Analitic

Google
Analytics

Analitic

Google
Analytics

Persistent

Urmărirea numărului de vizite pe
site a unui utilizator, data primei şi
ultimei vizite

Analitic

Google
Analytics

Sesiune

Calcularea duratei unei vizite pe
site-ul web

Analitic

Google
Analytics

10 minute

Limitarea frecvenţei solicitărilor

_utma

_utmb

_utmc

_utmt

_utmz
Analitic

6 luni

Urmărirea site-ului web de unde
provine utilizatorul, a motorului de
căutare utilizat, a link-ului vizitat şi
parolei utilizate

Thron

3 luni

Permite monitorizarea în mod
anonim a utilizării imaginilor Furla
distribuite de reţeaua de distribuire
a conținuturilor (CDN) ale Thron

Google
Shopping

Selectarea publicităţii în funcţie de
conţinutul relevant pentru utilizator,
De la 3 luniîmbunătăţirea
rapoartelor
de
la 2 ani
performanţă a campaniei şi evitarea
afişării pentru utilizator a reclamelor
deja vizualizate

Google
Analytics

_TA_TRACKING
Analitic
sp
NID

SID

IDE

ANID
Profilare

DSID

FLC

AID

TAID

exchange

_uid

__gac

__gads
fr

Profilare

Facebook

3 luni

Monitorizarea
utilizatorilor
Facebook în scop publicitar

6 luni

Urmărirea eventualilor parametri
care sunt transferaţi în mod explicit
de la site, de exemplu banner-ele
dinamice

6 luni

Informarea unui editor (adică site-ul
care găzduieşte campania) cu
privire la identitatea agentului de
publicitate, pentru a bloca afişarea
reclamei pe site-ul respectiv

[denumire
cookie]
acdc
Profilare

Criteo

dis
Profilare

Criteo

eid
evt
Profilare

Criteo

1 an

Urmărirea eventualei acţiuni de
renunţare (opt-out) (adică dorinţa
de a nu mai vizualiza reclamele) a
utilizatorului în ceea ce priveşte o

singură campanie sau pentru Criteo
în general

zdi

Profilare

Criteo

5 ani

Urmărirea eventualei acţiuni de
renunţare (opt-out) (adică dorinţa
de a nu mai vizualiza reclamele) a
utilizatorului în ceea ce priveşte o
singură campanie sau pentru Criteo
în general

6 luni

Permiterea
vizualizării
unor
bannere
personalizate
şi
corespunzătoare,
în
baza
comportamentului unui utilizator pe
site

1 zi

Permiterea
vizualizării
unor
bannere
personalizate
şi
corespunzătoare,
în
baza
comportamentului unui utilizator pe
site

opt

optout

Profilare

Criteo

udc

pp

Profilare

Criteo

SaleCycle

Profilare

www.
6 luni
salecycle.com

udi

Profilare

Criteo

6 luni

Colectarea
de
date
despre
utilizarea site-ului web contactând
utilizatorul prin email sau SMS
pentru a-i oferi suport în finalizarea
procesului de achiziţie şi pentru a
trimite comunicări de marketing
personalizate în baza produselor
consultate de utilizator pe site-ul
web
Urmărirea ID-ului campaniei, adică
a codului unic de identificare pe
care Criteo îl atribuie fiecărei
campanii

uic

Profilare

uid

Profilare

Criteo

Criteo

1 an

Urmărirea ID-ului campaniei, adică
a codului unic de identificare pe
care Criteo îl atribuie fiecărei
campanii

1 lună

Colectarea de informaţii privind
creativitatea, cu alte cuvinte, despre
layout-ul şi culorile utilizate în
banner-ele dinamice

A se reţine că Furla nu controlează cookie-urile terților.
Gestionarea informaţiilor colectate de către principalii furnizori terţi ai Furla este
reglementată de politicile privind cookie-urile ale furnizorilor şi/sau de instrucţiunile cu
privire la modurile de dezactivare ale cookie-urilor, care sunt disponibile la următoarele
link-uri.
Google
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB
Analytics/Google
Pentru a dezactiva cookie-urile, faceţi clic aici
Shopping
Thron

https://www.thron.com/en/copyright-privacy-policy

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

[nume reţea de
socializare]
https://www.criteo.com/cookie-policy/
Criteo

SaleCycle

http://www1.salecycle.com/privacy-policy-it

Pe site-ul web ar putea fi prezente şi alte cookie-uri analitice ale terților, care variază din
când în când în funcţie de campania publicitară a Furla. În astfel de cazuri, agenţiile terțe
de publicitate desemnate de Furla pot utiliza cookie-uri în contextul campaniilor
publicitare de pe site-ul web Furla, pentru a genera statistici anonime cu privire la aceste

campanii şi numai pentru o perioadă limitată. Pentru a primi mai multe informaţii despre
aceste cookie-uri, puteţi scrie la adresa privacy@furla.com.
Pentru mai multe informaţii despre cum să gestionați şi să ştergeți aceste cookie-uri,
consultaţi secţiunea „Gestionarea cookie-urilor” de mai jos.

Gestionarea cookie-urilor
Puteţi accepta, dezactiva şi refuza cu uşurinţă cookie-urile modificând setările browserului. De asemenea, puteţi personaliza setările browser-ului pentru diferite site-uri web şi
aplicaţii, iar marea majoritate a browser-elor cunoscute vă permite să selectaţi diferite
setări pentru cookie-urile proprii şi ale terților. Reţineri că dezactivarea totală sau parţială
a cookie-urilor tehnice ar putea afecta funcţionarea corectă a funcţiilor rezervate
utilizatorilor înregistraţi, în timp ce dezactivarea cookie-urilor de la terţi sau de profilare
nu va afecta în niciun fel experienţa de navigare a utilizatorului. Pentru a fi mai simplu, în
continuare câteva link-uri către paginile web ale principalelor browsere care oferă
instrucţiuni privind ştergerea cookie-urilor:
Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari
Pentru mai multe informaţii despre modul în care puteţi limita utilizarea cookie-urilor,
vizitați:
www.youronlinechoices.com
www.networkadvertising.org/choices/

