POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE

Da, ai dreptate. “Politica privind modulele cookie” suna cam pompos pentru modul nostru de a fi si de a lucra
cu clientii. Escape Group te-a obisnuit pana acum cu o abordare dezinhibata. Totusi, iti adresam aceasta
comunicare pentru ca, de la 25 mai 2018, a inceput sa produca efecte o colectie speciala de reglementari
europene, cunoscute ca Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice (Regulamentul
general privind protectia datelor). O sa-i spunem de aici inainte RGPD, este mai usor asa.
Trecem la subiect. Unul dintre efectele RGPD este ca fiecare operator de date cu caracter personal care
utilizeaza website-uri trebuie sa-i informeze pe vizitatori in legatura cu specificatiile site-ului respectiv si, mai
ales, cu cookie-urile folosite, ghidandu-i cu privire la gestionarea acestora. Escapegroup.ro utilizeaza module
cookie pentru a ne asigura ca site-ul functioneaza eficient si ca tu vei avea o experienta de navigare OK. Te
rugam sa citesti atent prezenta politica. Daca nu esti de acord cu informatiile continute, ai oricand posibilitatea
de a nu utiliza acest website, desi ne-ar parea tare rau sa iti pierdem atentia.
Dar ce sunt cookies? Incepem prin a-ti spune ce nu sunt. Cookie-urile nu sunt virusi. Cookie-urile noastre nu
retin date cum ar fi numele/prenumele sau detalii bancare. Cookie-urile sunt inofensive, nu contin programe
software sau spyware si nu pot accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului. Cookies sunt fisiere text
de mici dimensiuni, care contin cantitati restranse de informatii si sunt descarcate pe dispozitivul pe care il
folosesti de catre un server special pentru escapegroup.ro. Browser-ul trimite apoi aceste cookie-uri la
escapegroup.ro la fiecare vizita ulterioara, astfel incat sa te poata recunoaste si sa-si aminteasca lucruri precum
preferintele de utilizator (exemple: vizite sau clickuri). O lista a cookie-urilor folosite de site-ul nostru poate fi
obtinuta prin folosirea instrumentului disponibil pe site-ul https://cookies.bit-sentinel.com/. Informatii detaliate
despre modul in care functioneaza modulele cookie pot fi consultate la adresa http://www.aboutcookies.org/.
Folosim urmatoarele categorii de cookies: necesare, statistice si de marketing. Sa le luam pe rand.
cookies necesare (acestea fac site-ul functional si iti permit, printre altele, sa navighezi pe
●
paginile escapegroup.ro. Fara acest tip de cookies, website-ul nostru are slabe sanse sa functioneze)
cookies statistice, analitice sau de performanta (sunt cookie-uri folosite pentru a ne ajuta sa
●
intelegem daca informatiile pe care ti le oferim sunt eficiente, daca modul de comunicare privitor la serviciile
noastre este cel mai bun. De asemenea, cookie-urile analitice ne dau posibilitatea sa imbunatatim modul de
functionare a site-ului. Putem urmari, de exemplu, cati utilizatori individuali acceseaza acest site web si cat de
des. Aceste informatii sunt utilizate numai in scopuri statistice si nu pentru a identifica personal vreun utilizator.
Unele dintre aceste cookies sunt gestionate pentru noi de alte companii, acestea nu au insa dreptul sa le
foloseasca in alte scopuri decat cele amintite. Exemplu de First Party Cookies: Google Analytics. Aceste cookies
sunt folosite de catre Google pentru a realiza rapoarte si pentru a ne ajuta sa imbunatatim website-ul. Poti afla
mai multe despre cookies utilizate de Google Analytics aici.
cookies de marketing (unele dintre cookies sunt gestionate pentru noi de alte companii, dar
●
acestea nu au dreptul sa foloseasca datele in alte scopuri decat cele amintite. Exemple de Third Party Cookies:
Facebook. Puteti afla mai multe despre cookies utilizate de Facebook aici).
Modalitati de control privind modulele cookie exista si ele iti dau posibilitatea sa iti customizezi experienta de
navigare. Retine insa faptul ca eliminarea sau blocarea cookie-urilor poate avea un impact asupra experientei
tale de utilizator. De exemplu, daca alegi sa dezactivezi cookie-urile necesare, anumite parti ale acestui site nu
mai pot fi pe deplin accesibile. Setarea utilizarii cookie-urilor este inclusa in browserul de Internet. Cele mai
multe Internet Browser sunt setate initial sa accepte automat cookies. Cu ajutorul browser-ului insa, poti refuza
aceste cookies sau le poti reduce la anumite tipuri, pe care le selectezi special. Informatii despre browsere si
setarea preferintelor privind cookie-urile pot fi gasite pe urmatoarele pagini Web:Chrome, Firefox, Internet
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Explorer, Android. Pentru mai multe informatii despre modificarea setarilor browser-ului pentru blocarea sau
filtrarea modulelor cookie, consulta http://www.aboutcookies.org/.
Utilizam "butoane sociale" (Facebook, Instagram, LinkedIn) pentru a permite utilizatorilor nostri sa partajeze sau
sa marcheze pagini web. Acestea sunt butoane pentru site-urile social media ale tertilor, iar aceste site-uri pot
inregistra informatii despre activitatile voastre pe Internet, inclusiv pe acest site web. Consulta termenii de
utilizare si politicile de confidentialitate ale acestor site-uri pentru a intelege exact modul in care acestea
utilizeaza datele tale si pentru a afla cum sa stergi sau sa renunti la aceste cookies.
Site-ul nostru contine link-uri catre alte pagini web, de regula ale clientilor nostri. Aceste site-uri pot fi detinute
si operate de alte companii si organizatii, care pot avea alte politici de securitate si de protectie a datelor
personale. Escape Group nu adminte vreo responsabilitate cu privire la informatiile, materialele, produsele sau
serviciile incluse sau accesibile prin intermediul acestor website-uri.
Actualizarile Politicii Acesata politica este in prima editie si are aplicabilitate din data de 25 mai 2018. Ne
rezervam dreptul de a face orice completari sau modificari in aceasta Politica privind modulele cookie. Te
rugam sa vizitezi aceasta pagina periodic, pentru a te informa asupra modificarilor ce pot aparea.
Contact Daca ai nelamuriri sau doresti sa ne adresezi solicitari cu privire la aspectele descrise aici, poti sa ne
scrii la adresa de e-mail office@escapegroup.ro sau ne poti transmite o scrisoare la adresa Ilfov, Popesti
Leordeni, Sos. Oltenitei nr. 202.
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