
Acest site utilizează cookie-uri 

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale 

și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de 

analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte 

informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați 

să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie. 

 

Despre cookie-uri 

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea 

lor mai eficientă. 

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare 

pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea 

dvs. 

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi 

terţe care apar pe paginile noastre. 

Puteți, în orice moment, să modificați sau să vă retrageți acordul din Declarația privind modulele 

cookie de pe website-ul nostru. Când ne contactati în legatura cu consimtamântul dvs., va rugam sa 

precizati ID-ul si data consimtamântului dat. 

Aflați mai multe despre cine suntem, cum ne puteți contacta și cum procesăm datele personale în 

Politica noastră de confidențialitate. 

  



Declaratie cookie-uri 

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. 

Statistici 

Cookie-urile de 

statistică îi ajută 

pe proprietarii 

unui site să 

înţeleagă modul 

în care vizitatorii 

interacţionează 

cu site-urile prin 

colectarea şi 

raportarea 

informaţiilor în 

mod anonim 

Denumire Furnizor Scop Expirare  Tip 

_ga Google Înregistrează un ID unic care 

este utilizat pentru a genera 

date statistice despre modul 

în care vizitatorul folosește 

site-ul. 

2 ani HTTP 

Cookie 

_gat Google Folosit de Google Analytics 

pentru a accelera rata 

solicitării 

1 zi HTTP 

Cookie 

_gid Google Înregistrează un ID unic care 

este utilizat pentru a genera 

date statistice despre modul 

în care vizitatorul folosește 

site-ul. 

1 zi HTTP 

Cookie 

collect Google Folosit pentru a trimite date 

către Google Analytics 

despre dispozitivul și 

comportamentul 

vizitatorului. Urmărește 

vizitatorul pe dispozitive și 

canale de marketing. 

Session Pixel 

Tracker 

Marketing 

Cookie-urile de 

marketing sunt 

utilizate pentru 

a-i urmări pe 

utilizatori de la 

un site la altul. 

Intenţia este de 

a afişa anunţuri 

relevante şi 

antrenante 

pentru 

utilizatorii 

individuali, 

aşadar ele sunt 

mai valoroase 

pentru agenţiile 

de puiblicitate şi 

părţile terţe care 

se ocupă de 

publicitate. 

_dc_gtm_UA-

# 

heidi-

chocolate.com 

_gat (1 minute TTL) Folosit 

pentru a accelera rata de 

solicitare. Dacă Google 

Analytics este implementat 

prin intermediul Google Tag 

Manager, acest cookie va fi 

denumit 

_dc_gtm_<property-id>. 

1 zi HTTP 

Cookie 

ads/ga-

audiences 

Google Folosit de Google AdWords 

pentru reangajarea 

vizitatorilor care, pe baza 

comportamentului lor online 

pe site-urile web, au 

probabilitatea de a se 

transforma în clienți  

Sesiune Pixel 

Tracker 

_fbp Facebook Înregistrează un ID unic care 

este utilizat pentru a genera 

date statistice despre modul 

în care vizitatorul folosește 

site-ul 

3 luni HTTP 

Cookie 

 


