Cum utilizeaza Michelin cookies
Rezumat
Michelin acordă o atenție deosebită protecției datelor dumneavoastră personale și adoptării unui
demers clar și transparent cu privire la informațiile pe care le colectăm și modul în care le utilizăm.
Această politică explică modul în care gestionăm cookie-urile și alte tehnologii de urmărire atunci când
utilizați site-ul nostru web sau serviciile noastre digitale, precum și modul în care puteți să vă gestionați
preferințele.
1.

Cine suntem noi și cum putem fi contactați?

Denumirea noastră juridică completă este Michelin Romania S.A. („Michelin”) și, atunci când utilizați
site-ul nostru web sau serviciile noastre, noi acționăm în calitate de operator de date. Dacă aveți nevoie
să ne contactați, puteți să o faceți prin diferite mijloace:

2.

•

Puteți să ne trimiteți un e-mail la: dataprivacy_EUC@michelin.com

•

Puteți să ne trimiteți o scrisoare pe adresa: Michelin Romania S.A., Șoseaua București-Nord
nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O1, etaj 3, Voluntari, Județul Ilfov, România, cod
poștal 077190

Ce este un cookie?

Un cookie este un fișier text sau un element software care înregistrează informații referitoare la
navigarea pe internet realizată de pe terminalul dumneavoastră. Acesta este controlat de browserul
dumneavoastră și, uneori, are un număr unic și aleatoriu.
Când Michelin utilizează termenul „cookie-uri”, acesta poate să se refere la cookie-uri, tehnologii de
urmărire sau tehnologii similare, care se bazează pe accesul la terminalul pe care-l utilizați, pentru a
plasa și a citi acolo cookie-uri (computer, tabletă, smartphone) atunci când accesați site-urile noastre
Web sau serviciile noastre.
Un cookie permite companiei Michelin sau partenerilor acesteia în calitate de emitenți de cookie-uri,
pe duratele de valabilitate ale acestora, să recunoască terminalul dumneavoastră de fiecare dată când
accesează un conținut digital care are cookie-uri de la același emitent.
3. Alte politici pe care vă încurajăm să le citiți
Unele informații obținute de cookie-uri nu ne permit să vă identificăm direct sau indirect și nu
constituie date personale. Altele pot permite identificarea dumneavoastră și constituie date personale
și beneficiază de o protecție particulară. Pentru mai multe informații despre modul în care Michelin
utilizează datele dumneavoastră personale, vă invităm să consultați Politica noastră privind protecția
datelor și pe cele ale partenerilor noștri, accesibile prin intermediul modulului de gestionare a
preferințelor dumneavoastră.

4. De ce utilizează Michelin cookies?
Michelin este tot timpul în căutare de noi mijloace de îmbunătățire a site-urilor sale internet, precum
și a aplicațiilor sale pentru mobile și tablete, astfel încât să vă ofere un serviciu mai bun, adaptat ariilor
dumneavoastră de interes. Astfel, Michelin utilizează diferite tipuri de cookie-uri, așa cum sunt indicate
mai jos, dintre care unele pot necesita consimțământul prealabil al internautului (cookie-uri de tip
publicitar).

5. Cum să dezinstalați cookie-urile și/sau cum să vă gestionați preferințele?
a. Parametrii browserului dumneavoastră
Majoritatea browserelor vă permit să controlați cookie-urile prin intermediul parametrilor lor, care se
pot adapta astfel încât să reflecte consimțământul dumneavoastră la utilizarea cookie-urilor. În plus,
majoritatea browserelor vă permit și să ștergeți cookie-urile. Pentru a afla mai multe despre comenzile
browserului, consultați documentația referitoare la browserul dumneavoastră.
Pentru a afla mai multe despre configurarea preferințelor dumneavoastră de browser, puteți, de
asemenea, să vizitați site-ul Web următor: https://www.youronlinechoices.com/

6. Ce tipuri de cookie-uri sunt utilizate de către Michelin?
Cookie-urile se pot clasifica în diferite moduri:
În funcție de duratele lor de păstrare:
•
•

Cookie de „sesiune”: este un cookie care se șterge când utilizatorul închide browserul.
Cookie „persistent”: este un cookie care rămâne pe computerul/aparatul utilizatorului pe o
perioadă predefinită, după închiderea sesiunii de navigare. Durata de păstrare maximă este
încadrată de reglementarea sau recomandările autorității de protecția datelor. În cazul de față,
durata de viață a unui cookie nu poate depăși 13 luni de la plasarea sa.

În funcție de proveniență:
•
•

Cookie-uri „primare”: acestea sunt plasate direct de către Michelin sau furnizorii acestuia de
servicii.
Cookie-uri „terțe”: acestea sunt plasate de către partenerii cărora le-a permis Michelin (de
exemplu, o rețea de publicitate). În cazul în care folosesc cookie-uri, acești parteneri terți sunt
responsabili de cookie-urile pe care le utilizează. Vă invităm să consultați politicile acestora de
gestionare a cookie-urilor. De asemenea, puteți să utilizați propriile lor instrumente de
colectare și de gestionare a consimțământului, pentru a vă configura preferințele.

În funcție de scopurile principale:
Cookie-urile pot servi mai multor scopuri. Denumirea scopurilor poate diferi de la o entitate la alta. Ele
pot fi grupate în categoriile definite mai jos.

•

Cookie-uri Strict Necesare

Cookie-urile strict necesare pentru furnizarea unui serviciu de comunicare online pe cale electronică
sunt indispensabile pentru buna funcționare a site-ului internet. Dezactivarea acestora duce la
dificultăți mari în utilizarea site-ului și chiar la imposibilitatea de a utiliza serviciile pe care le oferă.
Mai multe scopuri sunt acoperite de aceste cookie-uri. Ele permit, de exemplu, identificarea
terminalelor în vederea rutării comunicării, numerotarea „pachetelor” de date în vederea rutării
acestora în ordinea dorită, detectarea erorilor de transmisie sau a pierderilor de date, păstrarea în
memorie a conținutului unui coș pe durata sesiunii, personalizarea interfeței utilizatorului (limbă,
prezentarea unui serviciu) sau chiar la autentificarea pentru un serviciu.
De asemenea, aceste cookie-uri permit companiei Michelin să păstreze alegerea exprimată de
utilizatori privind preferințele lor în materie de plasare și de citire de cookie-uri, astfel încât să nu le
mai fie solicitate din nou pe o perioadă de timp definită.
o Aceste cookie-uri și tehnologii de urmărire sunt utilizate în temeiul interesului legitim al
Michelin. Deoarece acestea sunt strict necesare navigării dumneavoastră, nu se cere
consimțământul dumneavoastră prealabil. Aceste cookie-uri nu sunt gestionate prin
modulul nostru de gestionare a consimțământului..

COOKIE-URI STRICT NECESARE
Denumire
Laravelsession
Xsrf-token

•

Aplicat de
Ideologiq
Ideologiq

Obiectiv
Memorare date login (dealer)
Protecția website-ului

Durata
2h
2h

Cookie-uri funcționale

Cookie-urile funcționale se utilizează pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de navigare. Ele
rețin alegerile făcute de dumneavoastră (de exemplu, numele dumneavoastră de utilizator, salvarea
ultimelor opțiuni de itinerariu) și furnizează servicii personalizate. Datorită acestor cookie-uri, nu mai
trebuie să introduceți anumite date de fiecare dată când vă conectați pe site-ul nostru sau aplicația
noastră. Ele pot memora schimbările pe care le-ați făcut legate de mărimea textului, fontului sau
altor părți ale paginilor web care pot fi personalizate.
Cookie-urile funcționale nu se vor utiliza pentru a vi se trimite reclame pe site-ul nostru sau pe alte
site-uri internet.
Aveți libertatea de a le accepta sau de a le refuza, însă, prin blocarea lor, este, de asemenea posibil,
ca selecțiile dumneavoastră precedente de servicii să nu fie păstrate în memorie.
Aceste cookie-uri sunt utilizate pe baza consimțământului dumneavoastră prealabil: N/A
•

Cookie-uri de statistică sau de măsurare a audienței

Cookie-urile de măsurare a audienței se utilizează pentru a îmbunătăți performanța de utilizare a siteurilor internet ale Michelin. Datele colectate permit oferirea de date statistice anonime de frecventare

(numărul de vizitatori și pagini vizitate, timpul de vizitare, mesajele de eroare, numărul de vizite,
frecvența de revenire a acestora...) ”.
Cookie-urile de analiză pot fi instalate și gestionate de către parteneri care urmăresc scopuri
suplimentare. Totuși, Michelin poate să limiteze utilizarea lor în scopul statisticilor analitice solicitate.
Aveți libertatea să le acceptați sau să le refuzați, însă, prin blocarea lor, Michelin va dispune de mai
puține informații în vederea îmbunătățirii performanței site-ului său.
o Aceste cookie-uri sunt utilizate pe baza interesului nostru legitim, în cazul în care acestea
îndeplinesc condițiile pentru a fi exonerate de consimțământ.
COOKIE-URI DE STATISTICA SAU DE MASURARE A AUDIENȚEI
Denumire
Aplicat de
Obiectiv
Durata
_ga
Ideologiq
Google analytics
2 ani
_gid
Ideologiq
Google analytics
1 zi
_gat_gtag_UA_109058922_7
Ideologiq
Google analytics
1h

•

Cookie-uri asociate operațiunilor referitoare la publicitatea țintită

Cookie-urile de targetare și de trasabilitate permit unor societăți terțe să ofere servicii, în principal
publicitare, și să îmbunătățească eficiența acestora. Aceste cookie-uri pot reține paginile și site-urile
internet pe care le vizitați și pot colecta date cu caracter personal, în principal adresa IP a terminalului
utilizat de internaut. Datele colectate pot fi partajate cu terți.
Sunt, de exemplu, cookie-uri care permit rețelelor de publicitate să ofere reclame adaptate centrelor
dumneavoastră de interes în funcție de navigarea dumneavoastră pe site-urile internet ale Michelin
sau care le limitează repetarea.
Michelin și unii furnizori terți, printre care și Google, utilizează în comun cookie-uri proprii și cookieuri terțe, pentru a obține informații, a optimiza și publica anunțuri în funcție de vizitele efectuate pe
site. Michelin și acești furnizori utilizează aceste două tipuri de cookie-uri, de asemenea, pentru a
determina raportul dintre vizitele înregistrate pe site și tipăririle de anunțuri, celelalte utilizări de
servicii publicitare și interacțiunile cu aceste tipăriri de anunțuri și aceste servicii publicitare. În fine,
Michelin și acești furnizori utilizează aceste două tipuri de cookie-uri pentru a reține ariile
dumneavoastră de interes și date demografice, în scopul de a vă oferi publicitate țintită.
o Aceste cookie-uri sunt utilizate pe baza consimțământului dumneavoastră prealabil: N/A
•

Cookie-uri de rețele sociale, generate prin butoanele de partajare de rețele sociale

Michelin utilizează așanumitele plugin-uri sociale (în continuare: butoane), care fac trimitere la rețele
sociale, cum sunt Facebook, Linkedin sau YouTube.
Michelin pune la dispoziție funcționalități care permit partajarea de conținuturi prin intermediul siteurilor de rețele sociale. Cookie-urile de rețele sociale sunt gestionate de către editorul site-ului rețelei
sociale. Sunteți invitat să luați la cunoștință politica de gestionare a cookie-urilor de rețele sociale pe
site-urile în cauză.

o Aceste cookie-uri sunt utilizate pe baza consimțământului dumneavoastră prealabil: N/A

