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Actualizare: Ianuarie 2018
Scopul acestei politici privind modulele cookie („Politica privind modulele cookie”) este de a
vă oferi informații clare și explicite cu privire la modulele cookie care sunt utilizate pe acest
site și pe alte site-uri Fon care sunt menționate în cele ce urmează (denumite în continuare
„Site-uri Fon”). Politica privind modulele cookie face obiectul actualizărilor periodice.
Obiectul acesteia este de a vă facilita înțelegerea utilizării acestor module cookie, scopul
modulelor cookie utilizate, precum și opțiunile pe care le aveți la dispoziție pentru a le
gestiona sau pentru a le modifica. Aveți posibilitatea de a accesa aceste informații în orice
moment, cu ajutorul link-ului care apare pe site.
Site-urile Fon utilizează module cookie proprii și module cookie de la terți în vederea
îmbunătățirii experienței utilizatorului. În plus, dacă vă exprimați acordul, vom folosi module
cookie care ne permit să obținem mai multe informații despre preferințele dumneavoastră și
să personalizăm site-urile Fon în funcție de interesele dumneavoastră individuale.
Conectându-vă pe site și/sau pur și simplu navigând (având modulele cookie activate în
browser-ul dumneavoastră), vă exprimați acordul în ceea ce privește instalarea modulelor
cookie. În cazul în care ștergeți toate modulele cookie, va fi necesară reactualizarea
preferințelor dumneavoastră. În cazul în care utilizați un alt dispozitiv, profil informatic sau
browser de internet, va fi necesară reînregistrarea preferințelor dumneavoastră.

Ce este un modul cookie?
Un modul cookie este un mic fișier de date, care este descărcat de pe un site în
calculatorul sau telefonul dumneavoastră mobil.
Modulele cookie permit site-ului să își amintească modul în care utilizați site-ul, însă nu
conțin nicio informație personală și nu pot fi utilizate pentru a identifica persoana
dumneavoastră.
Scopul modulelor cookie pe site-urile Fon este de a vă facilita și accelera utilizarea
acestora. De exemplu, dacă trebuie să vă înregistrați pentru a utiliza un serviciu, un modul
cookie își va aminti că v-ați înregistrat deja, astfel încât nu va mai fi necesară introducerea
numelui de utilizator și a parolei pe fiecare pagină pe care o vizitați.
Modulele cookie pot, de asemenea, contabiliza numărul persoanelor care vizitează siteurile Fon și modul în care acestea le folosesc. Aceasta înseamnă că respectivele informații
pot fi utilizate pentru a îmbunătăți experiența generală a utilizatorului.
Modulele cookie de pe acest site sunt implementate exclusiv pentru site-urile Fon.

Cum puteți controla și șterge modulele cookie.
Dacă veți continua fără a modifica setările, vom presupune că acceptați să primiți toate
modulele cookie pe site-urile Fon.
Totuși, dacă doriți să modificați setările modulelor cookie în orice moment, să restricționați
sau să blocați modulele cookie setate de site-urile Fon, sau orice alt site, puteți face acest
lucru din setările browser-ului dumneavoastră. Funcția „Ajutor” din browser-ul
dumneavoastră ar trebui să vă indice cum să faceți acest lucru.
•

Internet Explorer: Instrumente -> Opțiuni internet -> Confidențialitate -> Setări.
Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați Asistență Microsoft sau „Ajutor”
din browser.

•

Firefox: Instrumente -> Opțiuni -> Confidențialitate -> Istoric -> Setări personalizate.
Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați Asistență Mozilla sau „Ajutor” din
browser.

•

Chrome: Setări -> Afișare setări avansate -> Confidențialitate -> Setări conținut.
Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați Asistență Google sau „Ajutor” din
browser.

•

Safari: Preferențe -> Securitate. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați
Asistență Apple sau „Ajutor” din browser.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că restricționarea modulelor cookie poate avea un
impact asupra funcționalității site-urilor Fon. Dacă doriți să vizualizați codul modulului
cookie, pur și simplu faceți clic pe un modul cookie pentru a-l deschide. Veți vedea un șir
scurt de text și numere. Numerele reprezintă cartea dumneavoastră de identitate, care pot
fi văzute doar de serverul care a furnizat modulul cookie.
Pentru mai multe informații cu privire la modul în care puteți face acest lucru în browser-ul
telefonului mobil, vă rugăm să consultați manualul telefonului.
Pentru a întrerupe colectarea de către terți a oricăror date privind interacțiunea
dumneavoastră pe site-urile Fon, vă rugăm să accesați site-urile acestora pentru informații
suplimentare.

Ce tipuri de module cookie folosesc site-urile Fon?
Site-urile Fon utilizează modulele cookie* descrise în continuare și pe care le-am clasificat
în funcție de scopul acestora:

*(Această listă de module cookie utilizate poate fi modificată în funcție de includerea sau excluderea
serviciilor pe site-urile Fon)

I. MODULE COOKIE TEHNICE
Aceste module cookie vă permit să navigați pe site-urile Fon și să accesați diverse opțiuni
sau servicii pe care le oferim. Fon utilizează module cookie „pe bază de sesiune” pentru a
se asigura că vizita dumneavoastră pe acest site se derulează în cele mai bune condiții
posibile.
Modulele cookie tehnice păstrează în memorie opțiunile sau preferințele pe care le-ați
înregistrat deja, în contextul căutării unor informații sau utilizării unui serviciu, și, de
asemenea, sunt utilizate pentru a ajuta serverele Fon să facă față modificărilor la nivel de
trafic pe site. Aceste module cookie vă permit să navigați pe site și să utilizați caracteristici
esențiale, cum ar fi domenii securizate, coșuri de cumpărături și servicii de facturare online.
Aceste module cookie nu colectează informații personale despre dumneavoastră care ar
putea fi utilizate în scopuri publicitare sau pentru a păstra în memorie locurile virtuale
vizitate.
Acceptarea acestor module cookie este o condiție de utilizare a site-urilor Fon, astfel încât,
dacă le blocați, nu vă putem garanta securitatea sau anticipa modul în care site-ul nostru
se va comporta în timpul vizitei dumneavoastră.
Module cookie tehnice pe www.fon.com www.gramofon.com www.wifiapp.fon.com
www.fontech.com
Nume

Scop

Informații

Expiră

JSESSIONID

Acest cookie este
un identificator de
sesiune, trimis de
server.

Modul cookie
propriu Fon

Atunci când
utilizatorul închide
browser-ul

PHPSESSID

Modul cookie php
pentru a verifica
menținerea sesiunii
și confirmarea
faptului că
utilizatorul s-a
autentificat corect.

Module cookie
proprii Fon

Atunci când
utilizatorul închide
browser-ul

symfony

Modul cookie
pentru uz intern,
necesar pentru
funcționarea siteului și verificarea
setării lingvistice
prestabilite.

Module cookie
proprii Fon

Atunci când
utilizatorul închide
browser-ul

zendesk_shared_session

Acestea sunt
module cookie de
la terți, al căror
scop este de a

zendesk.com

Atunci când
utilizatorul închide
browser-ul

zendesk_session

păstra în memorie
informațiile de
sesiune a fi
partajate între

zendesk.com

Atunci când
utilizatorul închide
browser-ul

aplicațiile Zendesk.

Module cookie tehnice pe www.partner.portal.fon.com.
Nume

Scop

Informații

Expiră

org.springframework.web.servl
et.i18n.CookieLocaleResolver.
LOCALE

Stochează setarea
lingvistică din browser.

Modul cookie
propriu

În timpul
sesiunii

JSESSIONID

Acest cookie este un
identificator de sesiune,
trimis de server.

Module
cookie proprii
Fon

Atunci când
utilizatorul
închide
browser-ul

portal_cp

Aceste module cookie
sunt utilizate ca
identificatori de sesiune
și pentru a procesa
achiziții.

Module
cookie proprii
Fon

În timpul
sesiunii

purch_cp

II. MODULE COOKIE ANALITICE
Acestea sunt module cookie care ne permit să urmărim și să analizăm comportamentul
utilizatorului pe site-urile Fon. Informațiile colectate cu ajutorul acestui tip de modul cookie

sunt utilizate pentru a măsura activitatea pe site-urile Fon și pentru a întocmi profiluri
browser ale utilizatorilor acestor site-uri, aplicații și platforme. Scopul lor este de a permite
introducerea îmbunătățirilor prin analizarea datelor cu privire la utilizarea serviciului de
către utilizator.
Modulele cookie analitice colectează informații cu privire la modul în care utilizați site-urile
noastre, de exemplu ce pagini vizitați și dacă întâmpinați erori. Aceste module cookie nu
înregistrează date care vă pot identifica - toate informațiile înregistrate sunt anonime și sunt
utilizate exclusiv pentru a ne ajuta să îmbunătățim funcționalitatea site-urilor noastre,
pentru a înțelege interesele utilizatorilor noștri și pentru a măsura eficiența promovării
noastre.
Obiectiv:
•

Furnizarea statisticilor privind modul în care este utilizat site-ul nostru.

•

Verificarea eficacității promovării produsului nostru.

•

Facilitarea îmbunătățirii site-urilor Fon și furnizarea de informații cu privire la orice
eroare care ar putea apărea.

•

Testarea diverselor prezentări grafice pentru site-ul nostru și utilizarea acestor
informații în scopul efectuării de îmbunătățiri la nivelul site-urilor.

•

Cunoașterea numărului de vizitatori pe portalul nostru, a paginilor vizualizate și a
modului în care aceștia navighează pe site.
•

Modulele cookie care stochează informații cu privire la comportamentul utilizatorilor
obținute prin observarea continuă a obiceiurilor lor de navigare ne permit să creăm
un profil specific pentru a direcționa anunțurile publicitare în mod corespunzător.

Module cookie analitice pe www.fon.com www.gramofon.com www.wifiapp.fon.com
www.fontech.com
Nume

Scop

Informații

Expiră

_pk_id.X.XXXX

Aceste module cookie
sunt utilizate pentru a

Piwik Org.

48 ore

_pk_ref.X.XXXX

analiza navigarea în
mod anonim și
aleatoriu.

Piwik Org.

6 luni

Piwik Org.

30 minute

_pk_ses.X.XXXX

_utma

Aceste module cookie
sunt folosite pentru a
colecta informații cu
privire la modul în
care vizitatorii
utilizează portalul. Noi
folosim aceste
informații pentru a
întocmi rapoarte și
pentru a ne ajuta să
îmbunătățim site-ul.
Modulele cookie
colectează informații
în mod anonim,
inclusiv numărul de
vizitatori pe site, locul
în care se aflau
vizitatorii când au
accesat site-ul și
paginile vizitate.

Modul cookie
Google Analytics

2 ani

Modul cookie

30 de minute (se

Google Analytics

șterge automat la
schimbarea site-ului
sau la închiderea
browser-ului)

Modul cookie
Google Analytics

Atunci când
utilizatorul închide
browser-ul

Modul cookie
Google Analytics

6 luni

_ga

Pentru a distinge
utilizatorii.

Modul cookie
Google Analytics

2 ani

_gat

Utilizat pentru

Modul cookie

10 minute

reducerea nivelului
cererii.

Google Analytics

Analizele activitatea
de navigare pe site-uri
pentru a stabili profilul
de utilizator

Marketo

__utmb

__utmc

__utmz

_mkto_trk

2 ani

Module cookie analitice pe www.partner.portal.fon.com.
Nume

Scop

Informații

Expiră

_ga

Pentru a
distinge
utilizatorii.

Modul cookie Google Analytics

2 ani

_gat

Utilizat pentru
reducerea

Modul cookie Google Analytics

10 minute

nivelului
cererii.
_pk_id.X.XXXX

_pk_ref.X.XXXX
_pk_ses.X.XXXX

Aceste module
cookie sunt
utilizate pentru
a analiza
navigarea în
mod anonim și
aleatoriu.

Piwik Org.

48 ore

Piwik Org.

6 luni

Piwik Org.

30 minute

III. MODULE COOKIE DE PERSONALIZARE
Modulele cookie de personalizare sunt utilizate pentru a furniza servicii sau pentru a păstra
în memorie setările dumneavoastră în vederea îmbunătățirii vizitei, cum ar fi, de exemplu,
limba, tipul de browser utilizat pentru accesarea serviciului, setările regionale de unde vă
conectați, etc.
Obiectiv:
•

Păstrarea în memorie a setărilor pe care le-ați aplicat, cum ar fi limba și aspectul.

•

Păstrarea în memorie a solicitării prealabile privind completarea unui sondaj.

•

Indicarea faptului că sunteți conectat pe site.

•

Împărtășirea informațiilor către parteneri pentru a furniza un serviciu pe site-ul
nostru. Informațiile divulgate vor fi folosite exclusiv pentru a furniza serviciul,
produsul sau funcția și numai în aceste scopuri.

Unele dintre aceste module cookie sunt gestionate pentru noi de către terți - în aceste
cazuri, nu permitem respectivelor terțe părți să utilizeze aceste module cookie în alte
scopuri decât cele enumerate mai sus.
Nu puteți controla dacă aceste module cookie sunt utilizate sau nu, dar blocarea acestora
poate însemna că nu vă putem oferi anumite servicii, reducând nivelul de suport pe care vil putem oferi. Este, de asemenea, posibil ca blocarea acestor module cookie să nu ne mai
amintească faptul că nu am dorit un anumit serviciu.
Module cookie de personalizare pe www.fon.com www.gramofon.com
www.wifiapp.fon.com www.fontech.com

Nume

Scop

Informații

Expiră

localefon

Păstrează în memorie
limba selectată de

Modul cookie
propriu Fon

1 an

utilizator.
localeData

Păstrează în memorie
limba selectată de
utilizator.

Modul cookie
Zendesk.com

30 zile

Drupal.visitor.country

Păstrează în memorie
țara identificată a
utilizatorului.

Exceptat de la
modificările
reglementărilor

15 zile

Drupal.visitor.countryname

de
confidențialitate

IV. MODULE COOKIE PENTRU PUBLICITATE
Modulele cookie pentru publicitate facilitează, în cel mai eficient mod posibil, gestionarea
spațiilor publicitare pe care Fon poate decide să le includă pe site-urile sale Fon. Aceste
module cookie pentru publicitate permit colectarea de date statistice anonime privind
vizitele primite în scopul monitorizării unei campanii de publicitate.
Obiectiv:
•

Extinderea informațiilor privind anunțurile de publicitate direcționate către fiecare
utilizator anonim.

•

Furnizarea de publicitate în conformitate cu interesele utilizatorului.

Module cookie pentru publicitate pewww.fon.com www.wifiapp.fon.com
www.fontech.com
Nume

Scop

Informații

Expiră

DoubleClick

Permite colectarea
de informații, în
scopul de a vă
prezenta anunțuri
publicitare de care
ați putea fi
interesat.

https://support.google.com/adsense/
answer/2839090?hl=en

1 zi

Module cookie pentru publicitate pe www.gramofon.com.
Nume

Scop

Informații

Expiră

Adroll

Permite colectarea
de informații, în
scopul de a vă
prezenta anunțuri

https://www.adroll.com/about/priv
acy

5 ani

Permite colectarea

https://support.google.com/adsen

1 zi

de informații, în
scopul de a vă
prezenta anunțuri
publicitare de care

se/answer/2839090?hl=en

publicitare de care
ați putea fi
interesat.
DoubleClick

ați putea fi
interesat.
Appnexus

Permite colectarea
de informații, în
scopul de a vă
prezenta anunțuri
publicitare de care
ați putea fi
interesat.

http://www.appnexus.com/cookies

3 luni

BidSwitch

Permite colectarea
de informații, în
scopul de a vă
prezenta anunțuri
publicitare de care
ați putea fi
interesat.

http://www.iponweb.com/privacypolicy/

2 ani

Google
Adwords
Conversion

Permite colectarea
de informații, în
scopul de a vă
prezenta anunțuri
publicitare de care
ați putea fi

https://support.google.com/adwor
ds/answer/2407785?hl=en

1 zi

interesat.
LiveRamp

Monitorizarea
browser-ului

http://liveramp.com/cookies-101/

6 luni

http://mlnadvertising.com/privacy/

2 ani

https://info.yahoo.com/privacy/us/
biz/rightmedia/details.html

2 ani

pentru a colecta
informații și a
prezenta
publicitate
segmentată, care
vizează
preferințele
utilizatorului.
MLN
Advertising
by Yahoo

Permite colectarea
de informații, în
scopul de a vă
prezenta anunțuri
publicitare de care
ați putea fi
interesat.

Right Media

Permite colectarea
de informații, în
scopul de a vă
prezenta anunțuri
publicitare de care
ați putea fi
interesat.

Module cookie pentru publicitate pe www.partner.portal.fon.com.
Nume

Scop

Informații

Expiră

ad-id

Direcționare
și publicitate

amazon-adsystem.com

Permanent

ad-privacy

Direcționare
și publicitate

amazon-adsystem.com

Permanent

V. MODULE COOKIE PENTRU REȚELE SOCIALE

Modulele cookie social media sunt legate de serviciile furnizate de terți, cum ar fi butoanele
„Like” și „Share”. Terțul furnizează aceste servicii în schimbul recunoașterii faptului că neați vizitat site-urile.
Obiectiv:
Terții pot utiliza modulele cookie pentru rețele sociale în următoarele scopuri:
•

Conectarea la rețele sociale, cum ar fi Facebook, Twitter sau LinkedIn etc., care pot
folosi ulterior informațiile privind vizita dumneavoastră pentru a direcționa anunțuri de
publicitate pe alte site-uri pe care le vizitați.

•

Furnizarea către agențiile de publicitate a informațiilor privind vizita dumneavoastră,
astfel încât acestea să vă poată prezenta anunțuri care v-ar putea interesa.

•

Puteți controla dacă aceste module cookie sunt utilizate sau nu, dar blocarea
acestora poate echivala cu imposibilitatea noastră de a vă oferi în continuare
anumite servicii. Toate aceste module cookie sunt gestionate de către terți, și puteți
folosi alternativ instrumente proprii ale terților pentru a bloca aceste module cookie.

•

Încuviințarea utilizatorului de a partaja conținut cu cercul social considerat
interesant.

Module cookie pentru rețele sociale pe www.fon.com www.gramofon.com
www.fontech.com
Nume
datr
locale
lu
_e_oPLf_0

Scop

Informații
facebook.com

Utilizat pentru
recunoașterea
utilizatorului.

__stid

sharethis.com

NID

google.com
Stabilit de fiecare rețea
socială în parte

PREF
guest_id
k
pid

Expiră

twitter.com

Actualizări și modificări în ceea ce privește Politica
privind modulele cookie
Fon poate aduce modificări în raport cu această Politică privind modulele cookie în
conformitate cu noile cerințe legale sau de reglementare, sau în conformitate cu includerea
sau excluderea serviciilor oferite pe site-urile Fon, așadar vă recomandăm să verificați
această politică de fiecare dată când accesați site-urile noastre. Cu toate acestea, în cazul
în care intervin modificări importante la nivelul acestei Politici privind modulele cookie,
utilizatorul va fi notificat prin intermediul site-urilor Fon.
Dacă doriți mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie, vă rugăm să trimiteți un
e-mail la adresa support@fon.com.

