AFORTI EXCHANGE ROMANIA SA
POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

(actualizată la data de 11.03.2019)
Aforti Exchange Romania S.A., cu sediul social în Strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2,
București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10043/2017 și având CUI
37812805 („Aforti” sau „Noi”) înțelege importanța confidențialității dumneavoastră și se angajează
să păstreze transparența în privința tehnologiilor pe care le utilizează.
Prezenta Politică privind Cookie-uri explică modul în care Aforti utilizează cookie-uri și
tehnologii similare. Prezenta Politică privind Cookie-uri trebuie citită împreună cu Politica de
Confidențialitate și cu Termenii și Condițiile noastre.
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1.

Cadrul legal

Prezenta Politică privind Cookie-urile a fost adoptată de către Aforti în conformitate cu următoarele
legi și regulamente:
(i)

Directiva UE 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea
confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directivă asupra confidențialității și
comunicațiilor electronice);

(ii)

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private
în sectorul comunicațiilor electronice, după cum a fost aceasta amendată prin Legea nr.
235/2015 („Legea nr. 506/2004”);

(iii)

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(„Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau „RGPD”), cât și orice alte
regulamente aplicabile la nivel european sau local, adoptate în contextul RGPD.

2.

Ce sunt cookie-urile și tehnologiile similare?

Un cookie este un fișier text de mici dimensiuni pe care un website îl salvează pe calculatorul,
tableta sau dispozitivul dumneavoastră mobil („Dispozitivul”) atunci când vizitați website-ul
Aforti, respectiv adresa internet https://afortiexchange.ro (“Website-ul Aforti” sau “ Website-ul”).
Acesta permite Website-ului să memoreze acțiunile și preferințele dumneavoastră pentru o
anumită perioadă de timp, astfel încât să nu fiți nevoiți să le reintroduceți de fiecare dată când
reveniți pe Website-ul nostru sau navigați de la o pagină la alta, cât și să îmbunătățească experiența
dumneavoastră pe Website-ul Aforti, în măsura în care sunteți de acord. În acest mod, Website-ul
nostru poate recunoaște dispozitivul dumneavoastră față de cele ale altor utilizatori ai Websiteului. Celelalte tehnologii de urmărire utilizate de Aforti funcționează în mod similar cu cookie-urile
și plasează fișiere de date de mici dimensiuni pe Dispozitivul dumneavoastră sau monitorizează
activitatea dumneavoastră pe Website pentru a ne permite să colectăm informații privind modul în
care utilizați Website-ul nostru. Acolo unde facem referire la cookie-uri, ne referim la cookie-uri
sau tehnologii similare.
3.

Care sunt diferitele tipuri de cookie-uri?

Cookie-urile de sesiune sunt stocate doar pe durata vizitei dumneavoastră pe Website-ul nostru
și sunt șterse de pe Dispozitivul dumneavoastră de îndată ce închideți browser-ul;
Cookie-urile persistente sunt salvate pe dispozitivul dumneavoastră pentru o perioadă fixă de
timp ulterior închiderii browser-ului și sunt utilizate în cazul în care noi (sau o terță parte) dorim
să vă identificăm pentru o sesiune de navigare ulterioară. Utilizăm cookie-uri persistente pentru a
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îmbunătăți experiența dumneavoastră privind utilizarea Website-ului nostru. Aceasta include
înregistrarea consimțământului dumneavoastră referitor la Politica noastră privind Cookie-urile,
pentru a înlătura mesajul privind cookie care apare inițial atunci utilizați Website-ul nostru.
Cookie-urile persistente includ, de asemenea, cookie-uri plasate de terți, care pot fi utilizate în mod
anonim pentru a salva interesele utilizatorilor, în scopul transmiterii reclamelor personalizate către
utilizatori;
Cookie-uri proprii sunt cookie-uri care aparțin Aforti și pe care Aforti le plasează pe Dispozitivul
dumneavoastră;
Cookie-uri plasate de terți sunt cookie-uri pe care o altă parte le plasează pe Dispozitivul
dumneavoastră prin intermediul Website-ului Aforti. Acestea includ cookie-uri din partea unor
servici analitice externe care ne ajută să înțelegem modul de utilizare al Website-ului nostru sau
care sunt utilizate în scopuri publicitare sau de monitorizare.
4.

De ce ne permite legislația să prelucrăm Cookie-urile dumneavoastră?

Prelucrarea de către noi a cookie-urilor dumneavoastră se efectuează în baza unui temei legal.
Conform legislației aplicabile, putem prelucra cookie-urile dumneavoastră sau tehnologiile
similare, în baza următoarelor temeiuri:
(i)

în baza prevederilor legale aplicabile, în cazul cookie-urilor strict necesare și în cazul
cookie-urilor care au ca unic scop realizarea transmiterii unei comunicări;

(ii)

în baza consimțământului dumneavoastră, în cazul tuturor celorlalte tipuri de cookie-uri.

5.

Pentru cât timp vor fi cookie-urile stocate pe calculatorul dumneavoastră?

Perioada de timp pentru care un cookie rămâne pe Dispozitivul dumneavoastră poate varia
semnificativ și depinde dacă este vorba de un cookie „persistent” sau „de sesiune”. A se vedea, de
asemenea, secțiunea 10 privind modul în care se pot controla cookie-urile, pentru a obține mai
multe informații privind înlăturarea acestora înainte de expirare.
6.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile stochează informații în fișiere text de mici dimensiuni, care permit Website-ului să
recunoască browser-ul. Serverul web va recunoaște browser-ul până la momentul expirării cookieului sau ștergerii acestuia.
Cookie-urile stochează informații importante, care îmbunătățesc experiența de navigare pe
Internet.
7.

De ce utilizăm cookie-uri?

Website-ul Aforti utilizează atât cookie-uri proprii, cât și cookie-uri plasate de terți. Aceste cookie3

uri sunt utilizate în scopuri de securitate, pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea
Website-ului nostru, pentru autentificarea utilizatorilor, pentru a facilita navigarea, pentru a afișa
informații în mod mai eficient și pentru a vă oferi cu mai multă promptitudine informații
personalizate. De asemenea, putem utiliza cookie-uri pentru a colecta informații statistice privind
utilizarea Website-ului, în scopul de a îmbunătăți în mod continuu designul și funcționalitatea
acestuia, de a înțelege modul în care vizitatorii noștri utilizează Website-ul și de a ne asista pentru
soluționarea aspectelor legate de Website.
Nu vom utiliza cookie-uri pentru procese decizionale automate sau pentru crearea de profiluri.
8.

Ce fel de cookie-uri utilizăm?

Cookie-urile esențiale sau strict necesare sunt de importanță majoră pentru funcționarea
Website-ului nostru. Fără aceste cookie-uri, anumite părți ale Website-ului nostru nu funcționează
în mod corespunzător. Aceste cookie-uri nu urmăresc navigarea dumneavoastră pe internet și nu
rețin preferințe în afara vizitei curente și nu colectează informații despre dumneavoastră, care ar
putea fi utilizate în scopuri de marketing. Aceste cookie-uri sunt, de obicei, cookie-uri de sesiune,
care vor expira în momentul în care închideți sesiunea de navigare. Prin urmare, nu vă solicităm
consimțământul expres pentru aceste cookie-uri.
Cookie-uri de funcționalitate, inclusiv cookie-uri de tip „geotargeting”, sunt utilizate pentru a
spori ușurința de utilizare a Website-ului nostru, prin reținerea opțiunilor dumneavoastră (de
exemplu, limbă, țară, regiune, login etc). De exemplu, vom recunoaște numele dumneavoastră de
utilizator și vom reține modul în care ați personalizat Website-ul și serviciile, de exemplu prin
ajustarea dimensiunii textului, a fonturilor, limbi, valuta selectată pentru o tranzacție, detalii de
autentificare, acceptarea cookie-urilor și alte părți ale paginilor web care pot fi modificate, și vă vom
furniza același mod de personalizare în cadrul vizitelor viitoare.
Cookie-urile de performanță colectează date privind performanța unui website, cum ar fi
numărul de vizitatori, timpul petrecut pe Website și mesajele de eroare. Serviciile de analiză web
pot fi concepute și operate de terțe părți. Informațiile furnizate de aceste cookie-uri ne permit să
analizăm tipare privind comportamentul utilizatorilor și să utilizăm aceste informații pentru a
îmbunătăți experiența utilizatorilor sau să identificăm acele secțiuni ale Website-ului care necesită
mentenanță. Informațiile au caracter anonim (anume acestea nu pot fi utilizate pentru a vă
identifica și nu cuprind informații cu caracter personal, cum ar fi numele și adresa dumneavoastră
de e-mail) și sunt utilizate în scopuri statistice.
Cookie-urile statistice ne permit să personalizăm acest Website în funcție de cerințele
vizitatorilor. De asemenea, contorizăm numărul de vizite, numărul de pagini vizitate, acțiunile
vizitatorilor pe site și cât de des revin. Website-ul nostru utilizează Google Analytics în scopuri
statistice. În orice caz, adresa dumneavoastră IP a fost abreviată, pentru a garanta caracterul
dumneavoastră anonim. Utilizăm aceste date pentru a întocmi statistici de analiză a traficului, care
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pot fi utilizate în scopul îmbunătățirii site-ului, pe baza succesului unei anumite pagini.
Tabelul de mai jos cuprinde o listă a diferitelor tipuri de cookie-uri care pot fi utilizate pe Websiteul nostru, împreună cu informațiile privind perioada de stocare pentru fiecare tip de cookie utilizat,
tipul, sursa acestora (dacă sunt proprii sau sunt plasate de terți) și dacă sunt transferate sau nu în
afara UE/SEE:
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Denumire
cookie

Tip cookie

Descriere

Este necesar?

Cine controlează
informațiile?

Perioadă
de
expirare

Tip de
informații

_ga

intrare
utilizator

Terță parte (Google Analytics)

Nu (doar
scopuri
Mai
multe
detalii:
statistice)
https://developers.google.com/analyti
cs/devguides/collection/analyticsjs/co
okie-usage

în Terță parte; Google LLC (în 2 ani
afara UE), Departamentul
de Marketing al Aforti
Holding

Număr Id

_gid

intrare
utilizator

Terță parte (Google Analytics)

Nu (doar
scopuri
Mai
multe
detalii:
statistice)
https://developers.google.com/analyti
cs/devguides/collection/analyticsjs/co
okie-usage

în Terță parte; Google LLC (în 24 de ore
afara UE), Departamentul
de Marketing al Aforti
Holding

Număr Id

_gat

intrare
utilizator

Terță parte (Google Analytics)

în Terță parte; Google LLC (în 1 minut
afara UE), Departamentul
de Marketing al Aforti
Holding

Număr Id

afortiexchange

autentificare

Cookie de identificare sesiune. Da
Menține utilizatorul autentificat

_csrf-afortiexchange

securitate
centrată
utilizator

Nu (doar
scopuri
Mai
multe
detalii:
statistice)
https://developers.google.com/analyti
cs/devguides/collection/analyticsjs/co
okie-usage

Website

Token de solicitare inter-site privind Da (din motive Website
pe protecția împotriva falsificării
de securitate)
Mai

multe

detalii:
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cookie de Număr Id
sesiune
cookie de Token
sesiune

https://www.yiiframework.com/doc/g
uide/1.1/en/topics.security
_language

personalizare
Reține limba selectată de utilizator
a
interfeței
pentru
utilizator

NU
(pentru Website
preferințe ale
utilizatorilor)

CookieCons
entModel

personalizare
Reține că bara referitoare la Politica NU
(pentru Website
a
interfeței privind Cookie-urile a fost ascunsă
preferințe ale
pentru
utilizatorilor)
utilizator

ae-id-hash

Autentificare
Descriere: Token care identifică
(însă nu doar utilizatorul înregistrat înainte de
pe durata unei autentificare
sesiuni)

Nu
(doar Website, Aforti Exchange 1 an
pentru
Operational Users
urmărirea
utilizatorilor)

Id hash

_identityfrontend

autentificare

Nu
(permite Website
utilizatorului să
se autentifice
fără
a
mai
introduce
parola)

Număr Id și
cheie
de
autorizare

Autentificare pe bază de cookie.
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30 de zile

Cod de limbă

1 an

Boolean

1 lună

9.

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la crearea
unei experiențe plăcute de navigare, personalizată în funcție de preferințele și interesele fiecărui
utilizator. Interzicerea sau dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a utiliza
anumite site-uri.
Interzicerea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți primi publicitate online – ci doar
că nu se vor mai putea urmări preferințele și interesele dumneavoastră, care rezultă din
comportamentul dumneavoastră de navigare.
Exemple de utilizări importante ale cookie-urilor (pentru care nu este necesară autentificarea unui
utilizator prin intermediul unui cont):
(i)

Oferte personalizate în funcție de interesele utilizatorilor – reținerea parolei, preferințe de
limbă (de exemplu, afișarea rezultatelor de căutare în limba română);

(ii)

Furnizarea de publicitate care prezintă mai multă relevanță pentru utilizator;

(iii)

Caracteristici de contorizare, optimizare și analitice – cum ar fi confirmarea unui anumit
nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul în care un utilizator
ajunge pe un website (exemple – prin intermediul motoarelor de căutare, direct de pe alte
website-uri etc.).

Website-urile rulează aceste analize privind utilizarea în scopul îmbunătățirii site-urilor în
beneficiul utilizatorilor.
10.

Cum puteți gestiona sau renunța la cookie-uri?

Puteți controla și gestiona cookie-urile în diferite moduri. Puteți configura browser-ul
dumneavoastră pentru a accepta sau respinge toate sau anumite cookie-uri. În cazul în care
acceptați utilizarea tuturor cookie-urilor, aceasta vă permite să utilizați toate funcțiile Websiteului, fără restricții, însă vă rugăm să rețineți că înlăturarea sau blocarea cookie-urilor poate avea un
impact negativ asupra experienței dumneavoastră de utilizator și este posibil ca anumite părți ale
Website-ului nostru să nu mai fie accesibile în totalitate. În cazul în care blocați utilizarea tuturor
cookie-urilor, cookie-urile proprii și cele plasate de terți vor fi dezactivate, însă Aforti nu poate
șterge cookie-urile plasate de terți. Pentru a șterge cookie-urile plasate de terți, puteți accesa
setările browser-ului dumneavoastră. Pentru instrucțiuni privind modul de gestionare a cookieurilor, vă rugăm să citiți secțiunea 'Ajutor' a browser-ului dumneavoastră sau să accesați următorul
website www.aboutcookies.org.
Pentru detalii privind opțiunile disponibile în browser-ul dumneavoastră și modul în care să
configurați browser-ul în funcție de opțiunile dumneavoastră, vă rugăm să accesați meniul „Ajutor”
și o altă secțiune dedicată a browser-ului dumneavoastră de internet. Pentru exemplificare:
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(i)

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websitesstore-on-your-computer

(ii)

Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-deletecookie-files-in-internet-explorer

(iii)

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

(iv)

Safari: http://safari.helpmax.net/en/saving-time/blocking-content/

(v)

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/en/cookies.html

11.

Aspecte privind securitatea

Din motive de securitate, datele transferate între web server și browser sunt criptate SSL și, prin
urmare, Aforti a implementat măsuri specifice pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter
personal stocate în cookie-uri.
Cookie-urile sunt instalate prin intermediul solicitării emise de un web server către un browser (de
exemplu Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari etc.) și sunt complet
pasive – nu cuprind programe software, viruși, spyware și nu pot accesa informațiile stocate pe hard
drive-ul utilizatorului. Cookie-urile nu sunt alcătuite din fragmente de cod, astfel încât acestea nu
pot fi executate și nici nu pot auto-rula.
Totuși, cookie-urile pot fi utilizate în scopuri negative. Având în vedere că acestea stochează
informații cu privire la preferințele dumneavoastră și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe
un anumit site cât și pe câteva alte site-uri, cookie-urile pot fi utilizate ca o formă de Spyware.
Ținând cont de faptul că prin intermediul cookie-urilor informațiile sunt transmise în mod constant
între browser și Website, în ambele sensuri, în cazul în care o persoană neautorizată interceptează
fluxul de date, informațiile stocate în cookie-uri pot fi interceptate. Deși este vorba de situații rare,
aceasta se poate întâmpla în cazul în care browser-ul se conectează la server prin intermediul unei
rețele necriptate (de exemplu o conexiune WiFi nesecurizată).
Alte atacuri în care se utilizează cookie-uri implică setări incorecte ale cookie-urilor pe servere. În
cazul în care un website nu solicită ca browser-ul să utilizeze doar canale criptate, persoanele
neautorizate pot utiliza această vulnerabilitate pentru a induce în eroare browser-ul, astfel încât să
trimită informații prin canale nesecurizate. Aceste informații sunt ulterior utilizate de persoane
neautorizate în vederea accesării diverselor website-uri.
Este important să fiți atenți atunci când alegeți cea mai bună metodă de protecție a datelor
dumneavoastră cu caracter personal.
În general, browser-ele au integrate setări de confidențialitate, care asigură diferite niveluri de
acceptare a cookie-urilor, valabilitate și ștergere automată ulterior vizitei unui anumit site de către
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un utilizator.
Vă oferim în continuare câteva sfaturi care vă pot ajuta să gestionați cookie-urile fără efort:
(i)

Personalizați setările browser-ului dumneavoastră privind cookie-urile, pentru a reflecta un
nivel confortabil al securității privind cookie-urile;

(ii)

În cazul în care partajați accesul la calculator cu o altă persoană, puteți avea în vedere
setarea browser-ului astfel încât datele individuale de navigare să fie șterse de fiecare dată
când închideți browser-ul. Aceasta este o modalitate de a accesa site-uri care plasează
cookie-uri și șterg orice informații cu privire la vizitatori atunci când închideți sesiunea de
navigare;

(iii)

Instalați și actualizați în mod constant aplicațiile dumneavoastră anti-spyware;

(iv)

Multe dintre aplicațiile destinate identificării și prevenirii spyware includ identificarea
atacurilor asupra site-urilor. În acest mod se previne ca browser-ul să acceseze website-uri
care ar putea exploata vulnerabilitățile browser-ului sau descărca software periculos;

(v)

Asigurați-vă că browser-ul dumneavoastră este întotdeauna actualizat. Multe dintre
atacurile care au la bază cookie-uri se realizează prin exploatarea punctelor slabe ale
versiunilor mai vechi ale browser-elor.

12.

Informații suplimentare și detalii de contact

Acest Website este deținut și operat de Aforti Exchange Romania S.A.
Societatea este înregistrată în România cu numărul de înregistrare J40/10043/2017, iar sediul social
al acesteia se află la adresa Strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, Sector 2, București, România.
Vă rugăm să contactați Responsabilul Aforti privind Protecția Datelor, în cazul în care doriți mai
multe informații privind cookie-urile pe care le utilizăm și scopul acestora:
Responsabil privind Protecția Datelor - Michał Zygmunt
e-mail: dataprotection@afortiexchange.ro
13.

Amendamente ale prezentei Politici privind Cookie-urile

Aforti își rezervă dreptul de a amenda Politica privind Cookie-urile atunci când este necesar
conform prevederilor legale sau ca urmare a modificărilor aduse Website-ului sau Platformei Aforti
sau în alt mod în care Aforti consideră necesar. Aforti vă va informa în privința modificărilor și a
datei la care acestea intră în vigoare, în special prin publicarea unei notificări pe Website. Prin
urmare, vă recomandăm călduros să vizitați pagina noastră cu regularitate, pentru a vă informa cu
privire la orice actualizări aduse prezentei Politici.
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În cazul în care ne-ați furnizat detaliile dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă
contactăm, vă vom informa dacă prezenta Politică privind Cookie-urile a suferit modificări
semnificative.
Data indicată mai jos este data intrării în vigoare a celei mai recente versiuni a Politicii privind
Cookie-urile.
La: 11.03.2019
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