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1.

Introducere
Pagina de internet https://www.webcat-solutions.com utilizează fișiere cookies.
Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginilor de internet
https://www.webcat-solutions.com .
Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestor pagini de internet
cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către Autonet Import SRL
(„Autonet”) în contextul navigării utilizatorilor pe aceste pagini de internet.

2.

Ce sunt cookie-urile?
Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin
intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie”
ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat
pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul
cărora se accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.:
Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență
determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu
vor accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului, și conținutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în
momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

3.

Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:
Cookie-urile sunt utilizate pentru asigurarea functionarii paginii de internet, pentru optimizarea
continutului acesteia si pentru a furniza utilizatorilor acestor pagini de internet o experiență
mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și
anume pentru:
-

îmbunătățirea utilizării acestor pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care
apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;

-

furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de
internet către Autonet Import, în calitate de deținător al acestor pagini de internet;

-

anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin
intermediul acestor pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii
acestor pagini de internet, precum: limba în care este vizualizată o pagină de internet.

4.

Care este durata de viață a cookie-urilor?

Paginile de internet ale Autonet Import utilizează următoarele categorii de cookie-uri care
determină și durata de viață a acestora:

5.

•

Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie temporar, care este șters
automat când utilizatorul închide site-ul sau browser-ul.

•

Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne
stocat în terminalul utilizatorului după închiderea sesiunii sau browserului, până când
atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în
viitor) sau până la ștergerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul
setărilor browser-ului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Anumite secțiuni de conținut de pe paginile de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți,
adică nu de către Autonet Import, caz în care cookie-urile aferente sunt denumite cookie-uri
plasate de terți („third party cookie-uri”).
Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a
datelor și politicile de confidentialitate disponibile pe această pagină de internet.

6.

Ce cookie-uri pot fi folosite prin intermediul unei pagini de internet:
O pagină de internet utilizează în general următoarele tipuri de cookie-uri:
a.
b.
c.
d.
e.

Cookie-uri strict necesare;
Cookie-uri de analitică;
Cookie-uri de preferințe;
Cookie-uri de marketing;
Cookie-uri neclasificate

a. Cookie-uri strict necesare
Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum
navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona
corespunzător fără aceste cookie-uri. Puteți seta browserul să blocheze sau să vă avertizeze despre
aceste module cookie, dar în acest caz, anumite părți ale site-ului pot să nu funcționeze.
b. Cookie-uri de analitică
Cookie-urile de analitică sunt utilizate doar în scopuri statistice, si îi ajută pe proprietarii unui
site să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi
raportarea informaţiilor în mod anonim; de exemplu dacă un anumit utilizator al paginilor de
internet a mai vizitat/utilizat aceste pagini de internet anterior (de ex.: număr de vizite, durata,
etc.). Informațiile colectate ajută la imbunătățirea performanței si funcționalității site-ului.
c. Cookie-uri de preferințe
Cookie-urile de preferinţe permit memorarea preferințelor utilizatorului acestor pagini de
internet, referitoare la modul în care se comportă sau arată site-ul, de ex.limba dvs. preferată
sau regiunea în care vă aflaţi; astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării
ulterioare a paginilor de internet nu mai este necesară.
d. Cookie-uri de marketing

Cookie-urile de marketing, publicitate sunt utilizate pentru pentru personalizarea publicității
online, cu intenţia de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali.
Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând numai informații despre conținutul vizualizat, nu și
despre utilizatori.
e. Cookie-uri neclasificate
Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri care se afla în curs de clasificare, împreună cu
furnizorii de cookie-uri individuale.

7.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile păstrează informații despre site-ul web într-un fișier text de mici dimensiuni pe
dispozitivul de pe care s-a accesat site-ul respectiv.
Din punct de vedere tehnic, doar serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou, până
când cookie-urile expiră sau sunt șterse, atunci când utilizatorul revine pe site-ul asociat cu
serverul web respectiv.
Cookie-urile în sine nu necesită date cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai
multe cazuri, nu identifică utilizatorii de Internet. Prin cookie-uri se pot colecta informatii de
genul: adresa IP, date de geolocalizare, date despre sistemul de operare al dispozitivului, date
despre rezolutia dispozitivului, date referitoare la vizitarea site-ului ca numarul vizitatorilor unui
site, timpul petrecut pe respectivul site, modul de accesare al site-ului, etc.

8.

Particularizarea setărilor browser-ului în ceea ce privește cookie-urile
În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic
utilizat pentru navigarea pe aceste pagini de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot
fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.
În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceste pagini de
internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea
datelor individuale de navigare de fiecare dată când browser-ul este închis.

9.

Cum pot fi oprite cookie-urile?
Utilizatorii pot şterge cookie-urile în orice moment din setările browser-ului, sau își pot configura
browser-ul să respingă fișierele cookie sau să accepte cookie-uri de la o anumită pagină de internet.
Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot
fi accesate, ca regulă, în secțiunea „Setări” sau în meniul de „Preferințe” al browser-ului
dumneavoastră.
Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate
online – ci doar că aceasta nu va fi adaptată preferințelor și intereselor dumneavoastră, evidențiate
prin comportamentul de navigare.
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:
•
•
•
•

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

10.

Lista cookie-urilor utilizate în acest site
Această aplicaţie utilizează următoarele cookie-uri:

Cookie - name

Tip

Fel

ASP.NET_SessionId

Necesar

Http/Https

sessionCookie

Necesar

WCLanguage

Necesar

Scop

Este utilizat pentru identificarea sesiunii
vizitatorului prin paginile accesate.
Permite să parcurgeți mai multe pagini
ale unui site rapid și ușor, fără a fi nevoie
Http/Https
să autentificați sau să reprocesați fiecare
nouă zonă pe care o vizitați.
Http/Https

Reprezintă WebCat Language Info - limba
selectată la ultima logare în WebCat.

WLI

Necesar

WANUID

Necesar

WebCat Login Info - informații utilizator
Http/Https din ultima operațiune de logare în
WebCat.
Http/Https Cross site user security token.

{Encrypted user name}

Necesar

Http/Https User security token.

OrdersShowAll

Necesar

Http/Https

"SearchParameters" +
ComplaintTypeID

Necesar

Http/Https

recCVEmail

Necesar

Http/Https

"SearchParameters" +
ComplaintTypeID

Necesar

Http/Https

SearchFactParameters

Necesar

Http/Https

CatLastLogin

Necesar

Http/Https

SwitchedToOldBasket

Necesar

Http/Https

ShowChat

Necesar

Http/Https

ChatNewMessage

Necesar

Http/Https

Reprezintă parametru vizualizare conținut
coș (este utilizat pe pagina "Coș" articole
în cazul în care utilizatorul a selectat
opțiunea "Totdeauna arată coșul tuturor
utilizatorilor").
Utilizat pe pagina "Reciclare
ulei"(RecycleOil_Head.aspx) în vederea
stocării parametrilor de filtrare:
DeLaData, LaData.
Este utilizat pe pagina RECICLARE
(Recycling.aspx) la trimiterea notificării
prin email.
Este utilizat pe paginile "Servicii Post
Vanzare" (SpvMain.aspx - RETUR,
EXCHANGE, RECICLARE, GARANTII),
pentru a stoca parametrii de filtrare
aplicate: StareProcesare, DataDeLa,
DataLa, Cod, ComplaintId, Motiv.
Este utilizat pe pagina SpvSelFact.aspx în
vederea stocării parametrilor de filtrare:
DataDeLa, DataLa, NrFact, NrDosar.
Cod țară și tip login (logintype) din ultima
operațiune de logare în WebCat.
Este utilizat pe pagina Coș nou, pentru a
stoca dacă utilizatorul a optat pentru
vizualizarea implicita a coșului vechi.
Utilizat de modul chat din WebCat, indică
dacă ferestra chat trebuie vizualizat
pentru utilizator.
Utilizat de modul chat din WebCat, indică
dacă s-a recepționat un mesaj nou pentru
utilizator.

Expirare

Furnizor

Sesiune

AUTONET

Sesiune

AUTONET

30 zile

AUTONET

30 zile

AUTONET

12 ore

AUTONET

12 ore

AUTONET

1 an

AUTONET

20 mins

AUTONET

30 zi(le)

AUTONET

1 zi

AUTONET

1 oră

AUTONET

30 zi(le)

AUTONET

30 zi(le)

AUTONET

24 ore

AUTONET

24 ore

AUTONET

11.

Drepturile Dvs. pre prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal

In calitate de utilizator al acestui website beneficiaţi de toate drepturile prevăzute de legislația aplicabilă în
materia protecției datelor cu caracter personal, după cum urmează:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dreptul la informare;
Dreptul de acces la date;
Dreptul la rectificare;
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
Dreptul la restricționarea prelucrării;
Dreptul la portabilitatea datelor;
Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal sau instanțelor competente, în măsura în care consideră necesar.

Pentru orice întrebări cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de
internet, sau pentru exercitarea drepturilor Dvs. vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu protectia
datelor cu caracter personal la: privacy@autonet.ro.
Puteți găsi mai multe detalii privind modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră în Politica de
confidențialitate a acestui site.

