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P O L I T I C A  P R I V I N D  M O D U L E L E  

C O O K I E  D E  P E  S I T E - U L   

B R I T  M O T O R  A G  

 

Daca accesati site-urile noastre, cititi, faceti clic sau descarcati informatii si primiti de la 

noi informatii prin e-mail (de ex., brosuri) ca raspuns la intrebarile dvs., obtinem in mod 

automat informatii de la sau despre dispozitivul dvs. si despre modul in care utilizati 

site-ul. De asemenea, putem utiliza etichete pixel si module cookie care se pot transfera 

in fisierul cu module cookie al dispozitivului dvs., in functie de tipul acestuia. Mai jos 

puteti afla informatii suplimentare despre acest subiect. Aceste informatii ne permit sa 

imbunatatim site-ul pentru toti vizitatorii si sa-l perfectionam continuu, astfel incat 

informatiile din paginile noastre sa poata fi actualizate si sa ramana relevante si utile 

pentru dvs. 

Datele despre dispozitiv 

Datele despre dispozitiv pe care le colecteaza site-urile noastre includ:  

 Informatii tehnice, numele domeniului de internet (acesta poate fi furnizorul dvs. de 

servicii de internet, de exemplu, BT, Sky, TalkTalk sau angajatorul dvs.) si adresa 

de protocol internet (IP) utilizata pentru conectarea dispozitivului dvs. la internet, 

informatiile de conectare, tipul si versiunea de browser (de ex., Google Chrome, 

Microsoft Edge, Mozilla Firefox), [tipul de dispozitiv], setarea fusului orar, tipul si 

versiunea pluginurilor browserului, sistemul de operare (de ex., Windows 10, 

macOS) si platforma; 

 Informatii despre secventa de clicuri aferenta vizitei dvs. (inclusiv localizatorul 

uniform de resurse (URL)) in si din site-urile noastre (inclusiv data si ora); produsele 

pe care le-ati vizualizat sau cautat; timpii de raspuns ai paginilor; erorile de 

descarcare; durata vizitelor pe anumite pagini. Cate si ce pagini accesati in timpul 

unei „sesiuni” pe site-ul nostru si cat dureaza o vizita pe site, precum si informatii 

privind interactiunea in pagina (cum ar fi defilarea, clicurile si trecerile cu mouse-ul).  

 Putem obtine informatii despre dvs., daca utilizati orice alte site-uri pe care le 

administram sau servicii pe care le oferim.  Colaboram cu terte parti (inclusiv, de 

exemplu, parteneri de afaceri, subcontractori in domeniul serviciilor tehnice, de plati 

si de livrare, furnizori de servicii de asistenta in domeniul fraudei si autentificarii, 

agentii de publicitate, furnizori de analize, furnizori de informatii privind cautarea, 

firme de creditare) si este posibil sa primim de la acestea informatii despre dvs. 
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Etichetele pixel 

 

Putem utiliza „etichete pixel”, reprezentate de mici fisiere grafice care ne permit sa 

monitorizam modul de utilizare a site-urilor noastre. O eticheta pixel poate colecta 

informatii precum adresa IP (protocol internet) a computerului care a descarcat pagina 

in care apare eticheta; adresa URL (localizatorul uniform de resurse) a paginii pe care 

apare eticheta pixel; durata de accesare a paginii care contine eticheta pixel; tipul de 

browser care a preluat eticheta pixel; si codul de identificare a oricarui modul cookie de 

pe computer plasat anterior de serverul respectiv. Atunci cand corespondam cu dvs. 

prin e-mailuri care accepta HTML, putem sa utilizam tehnologie „de detectare a 

formatului”, care ne informeaza daca ati primit si ati deschis e-mailul nostru.  

 

Modulele cookie 

 

Un modul cookie este un sir de informatii de tip text, pe care un site web il transfera in 

fisierul cu module cookie al browserului instalat pe hard discul computerului dvs., pentru 

ca site-ul sa retina cine sunteti. Modulele cookie pot permite unui site web sa afiseze 

mai rapid continutul, in functie de preferintele dvs. - majoritatea site-urilor importante 

utilizeaza module cookie. Nu puteti fi identificat doar in baza modulelor cookie.  

De obicei, un modul cookie include numele domeniului de pe care a venit modulul 

cookie; „durata de viata” a modulului cookie si o valoare, de obicei un numar unic 

generat aleatoriu.  

Pe acest site web sunt utilizate 2 tipuri de module cookie:  

 Module cookie pentru sesiune, care sunt temporare si raman in fisierul cu module 

cookie al browserului pana cand parasiti site-ul. 

 Module cookie persistente, care raman mult mai mult timp in fisierul cu module 

cookie al browserului (in functie de durata de viata a modulului cookie respectiv). 

 

Nume modul cookie Durata Uti l izare modul cookie  

svSession persistente 

Identif ica vizitatorii  unici si urmareste 

sesiunile acestora pe site 

hs sesiune Pentru securitate  

XSRF-TOKEN persistente Pentru securitate privind participarea  
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smSession 

persistente 

(2 saptamani) 
Identif ica membrii conectaț i la site  

TSxxxxxxxx (cand x este 

inlocuit cu o serie de 

numere sau litere alese 

la intamplare) 

persistente 

 

Pentru securitate 

TSxxxxxxxx_d 

(cand x este inlocuit cu o 

serie de numere sau 

litere alese la 

intamplare) persistente 

Pentru securitate 

 

 

 

Cum sunt utilizate modulele cookie pe acest site si ce informatii sunt colectate. 

Modulele cookie pentru sesiune sunt utilizate:  

 

- Pentru a va permite sa transferati informatii intre paginile de pe site-ul nostru, in 

vederea evitarii reintroducerii acestora. 

- La inregistrare, pentru a va permite sa accesati informatiile salvate. 

 

Modulele cookie persistente sunt utilizate: 

 

- Pentru a ne permite sa va recunoastem ca vizitator unic (cu ajutorul unui numar, nu 

puteti fi identificat personal), atunci cand reveniti pe site. 

- Pentru a ne permite sa personalizam continut sau reclame in functie de interesele dvs. 

ori pentru a evita afisarea repetata a acelorasi anunturi. 

- Pentru compilarea de statistici anonime si agregate, care ne permit sa aflam cum 

folosesc utilizatorii site-ul nostru si pentru a ne ajuta sa imbunatatim structura site-ului. 

Acest lucru nu permite identificarea dvs. personala. 

Pentru a afla mai multe despre modulele cookie in general si despre modul de 

gestionare a acestora, accesati www.aboutcookies.org  

 

Semnalizatoarele web 

 

Unele dintre paginile noastre pot contine imagini electronice, cunoscute sub denumirea 

de semnalizatoare web (denumite uneori si gif-uri transparente), care ne permit sa 

http://www.aboutcookies.org/
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aflam numarul de utilizatori care a accesat aceste pagini. Semnalizatoarele web 

colecteaza numai informatii limitate, care includ un cod de modul cookie; data si ora 

afisarii unei pagini; si o descriere a paginii pe care se afla semnalizatorul web. De 

asemenea, putem avea semnalizatoare web plasate de agenti de publicitate terta parte. 

Aceste semnalizatoare nu includ informatii de identificare personala si sunt utilizate 

numai pentru a urmari eficienta unei anumite campanii  

 

Gestionarea modulelor cookie - dezactivarea, activarea si stergerea modulelor 

cookie  

 

Aveti posibilitatea sa acceptati sau sa refuzati module cookie, prin modificarea setarilor 

din browser. Cu toate acestea, daca modulele cookie sunt dezactivate, nu puteti utiliza 

toate functiile interactive ale site-ului nostru.  

Mai jos va prezentam instructiuni pentru a vedea daca modulele cookie sunt activate:  

 

Activarea si modificarea setarilor modulelor cookie pentru browserul pe care il 

utilizati  

 

Gestionarea modulelor cookie in Internet Explorer: 

In majoritatea versiunilor de Internet Explorer, setarile modulelor cookie pot fi regasite 

facand clic pe optiunea Tools (instrumente) si apoi pe fila Privacy (confidentialitate).  

Gestionarea modulelor cookie in Microsoft Edge 

In Microsoft Edge, setarile modulelor cookie pot fi regasite facand clic pe optiunea More 

(mai mult) si apoi pe pictograma Settings (setari).  

Gestionarea modulelor cookie in Firefox 

Setarile modulelor cookie din Firefox sunt gestionate din panoul Privacy 

(confidentialitate) aflat in fereastra Options (optiuni). Pentru informatii despre aceste 

setari, accesati fereastra Options (optiuni) - panoul Privacy (confidentialitate).  

Gestionarea modulelor cookie in Chrome  

Faceti clic pe pictograma cheie din bara de instrumente, selectati Settings (setari), faceti 

clic pe fila din panou, apoi faceti clic pe Content settings (setari continut) din sectiunea 

Privacy (confidentialitate).  

Gestionarea modulelor cookie in Opera  

Modulele cookie pot fi gestionate in Opera daca faceti clic pe Settings (setari), 

Preferences (preferinte), Advanced (avansat) si apoi pe Cookies (module cookie)  

Gestionarea modulelor cookie in Safari 

Selectati Safari, apoi Preferences (preferinte) si faceti clic pe Security (securitate). Veti 

putea preciza daca si cand ar putea Safari sa accepte module cookie.  

Gestionarea modulelor cookie de pe telefonul mobil  

Consultati manualul sau ghidul de utilizare. 
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Stergerea modulelor cookie 

 

Puteti sterge cu usurinta toate modulele cookie instalate in folderul special destinat din 

browserul pe care il utilizati. De exemplu, daca utilizati Microsoft Windows Explorer:  

Deschideti „Windows Explorer”  

Faceti clic pe butonul „Search” (cautare) din bara de instrumente  

Introduceti „cookie” in caseta de cautare pentru „Folders and Files” (foldere si fisiere)  

Selectati „My Computer” (computerul meu) din caseta „Look In” (cautare in)  

Faceti clic pe „Search Now” (cauta acum)  

Faceti dublu clic pe folderele gasite  

Selectati un fisier modul cookie  

Faceti clic pe butonul „Delete” (stergere) al tastaturii  

Daca nu utilizati Microsoft Windows Explorer, pentru informatii privind locatia folderului 

cu module cookie trebuie sa selectati „cookies” (module cookie) in functia „Help” 

(ajutor). 

 

Optiunile dvs. 

 

Aveti mai multe optiuni privind accesibilitatea acestor informatii de pe dispozitivul dvs. 

De exemplu, in functie de tipul de dispozitiv, datele privind locatia pot fi activate sau 

dezactivate. Majoritatea dispozitivelor mobile ofera utilizatorilor posibilitatea de a 

dezactiva serviciile privind locatia. Adesea, aceste comenzi se regasesc in meniul 

setarilor dispozitivului. Daca aveti intrebari despre dezactivarea serviciilor privind 

locatia, de pe dispozitivul dvs., va recomandam sa contactati furnizorul de servicii de 

retea sau producatorul dispozitivului. 

 

Pentru mai multe informatii despre acestea puteti accesa: 

https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site 

 

 

https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

