Politica de Cookies Suzuki.ro

Acest website foloseste "cookie"-uri care sunt stocate pe calculatorul tau. Cookie-urile sunt
folosite numai din motive tehnice si pentru a-ti facilita utilizarea unui Website. Un tip de modul
cookie va salva definitiv un fisier pe computer. Acesta poate fi ulterior folosit pentru personalizarea
acestui site in functie de alegerile si interesele utilizatorului. Un alt tip obisnuit de cookie este „cookieul de sesiune. Când vizitati un site web, cookie-urile de sesiune sunt trimise intre computer si server
pentru a colecta informatii. Cookie-urile pentru sesiuni nu sunt salvate dupa inchiderea browserului
web.
Pentru mai multe informatii despre modul in care modulele cookie functioneaza, te rugam sa
citesti mai multe:
• www.allaboutcookies.org
• www.youronlinechoices.eu
• www.google.co.uk/policies/technologies/cookies

Daca nu doresti sa accepti cookie-urile, poti schimba setarile browserului tau web pentru a refuza
automat stocarea cookie-urilor sau pentru a te informa cand un website doreste sa stocheze cookieurile pe computer. Cookie-urile stocate anterior pot fi, de asemenea, sterse prin browserul web. Te
rugam sa retii ca anumite zone si functii de pe acest site necesita cookie-uri si pot sa nu functioneze
daca cookie-urile sunt sterse sau respinse.
Cookie-urile utilizate de Suzuki pe acest site
Cookie-uri esențiale: Acestea sunt cookie-urile care sunt necesare pentru site-ul web să
funcționeze în mod corespunzător.. Acestea nu pot fi dezactivate și sunt, de obicei, setate ca răspuns
la acțiunile pe care le desfășurați pe site, cum ar fi setarea preferințelor de confidențialitate,
autentificarea sau completarea formularelor.
Performanțe cookie de performanță utilizate pentru a urmări comportamentul de navigare pentru a
ne ajuta să îmbunătățim informațiile și serviciile noastre.
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tm.gif

Doubleclick.net

Stochează starea
consimțimântului
utilizatorului pentru acest
domeniu.
Păstrează starea sesiunii
utilizatorului în timpul
vizitei pe site.
Codul de urmărire Google
Analytics care
înregistrează detalii despre
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browserul și computerul
vizitatorului.
Utilizat pentru a trimite
date către Google
Analytics despre
comportamentul și
dispozitivul vizitatorului.
Urmărește vizitatorul de
lungul dispozitivelor
folosite și canalelor de
marketing.
Acest modul cookie (care
face parte din Google
Analytics) tine evidenta
numarului de accesari ale
unui vizitator pe site,
atunci cand a fost prima
lor vizita, si cand ultima
vizita a avut loc
Folosit pentru a crea un
marcaj de timp din
momentul in care un
vizitator intra pe un site.
Acest modul cookie este o
parte din Google Analytics
care calculeaza durata
unei vizite pe site.
Folosit pentru a crea un
marcaj de timp exact in
momentul in care un
vizitator paraseste site-ul..
Acest modul cookie este o
parte din Google Analytics
care calculeaza durata
unei vizite pe site
Utilizat pentru a accelera
viteza cererilor către
server.
Tine evidenta traficului din
locatia de unde vizitatorul
a accesat site-ul, ce motor
de cautare a utilizat, ce
link-uri a vizitat, ce cuvinte
cheie a utilizat. Acest
modul cookie este o parte
din Google Analytics
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Doubleclick.net

Test_cookie

Doubleclick.net

Ads/ga-audiences

Google.com

NID

Google.com

Înregistrează un
identificator unic care este
folosit pentru a genera
date statistice despre
modul în care vizitatorul
utilizează website-ul.
Utilizat de către Google
Analytics pentru a accelera
rata cererilor pentru
website.
Înregistrează un
identificator unic care este
folosit pentru a genera
date statistice despre
modul în care vizitatorul
utilizează website-ul.
Folosit de Google
DoubleClick pentru a
înregistra și a raporta
acțiunile utilizatorului siteului după ce a văzut sau a
făcut clic pe unul dintre
anunturile publicitare Are
scopul de a măsura
eficacitatea unui anunț
publicitar și de a prezenta
anunțuri direcționate
Verifica dacă browserul
utilizatorului acceptă
cookie-uri.
Utilizat de Google
AdWords pentru a reimplica vizitatorii care sunt
susceptibili de a converti
către clienți pe baza
comportamentului online
al vizitatorilor pe site-uri
web.
Înregistrează un ID unic
care identifică dispozitivul
utilizatorului recurent. IDul este utilizat pentru
anunțuri publicitare
direcționate.
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VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube.com

YSC

Youtube.com

Yt-remote-castinstalled
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Yt.innertube::nextid
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Yt.innertube::request

Youtube.com

Inregistrează un ID unic pe
Sesiune
dispozitivele mobile
pentru a permite
urmărirea pe baza locației
GPS geografice.
Inregistrează un ID unic
8 luni
utilizat de Google pentru a
păstra statistici despre
modul în care sunt
accesate videoclipurile
YouTube de pe diferite
site-uri web.
Încearcă să evalueze
179 zile
lățimea de bandă folosita
de utilizatorilor pe paginile
cu videoclipuri YouTube
integrate.
Înregistrează un ID unic
Sesiune
pentru a păstra statisticile
despre ce videoclipuri
YouTube a văzut
utilizatorul.
Stochează preferințele
Sesiune
utilizatorului in ceea ce
priveste player-ul YouTube
integrat
Stochează preferințele
Sesiune
utilizatorului in ceea ce
priveste player-ul YouTube
integrat.
Stochează preferințele
Sesiune
utilizatorului in ceea ce
priveste player-ul YouTube
integrat.
Stochează preferințele
Sesiune
utilizatorului in ceea ce
priveste player-ul YouTube
integrat.
Stochează preferințele
Sesiune
utilizatorului in ceea ce
priveste player-ul YouTube
integrat.
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Ne straduim continuu sa imbunatatim website-ul. Pentru a face acest lucru folosim Google Analytics
pentru a analiza comportamentul utilizatorilor la un nivel anonim si agregat.
De asemenea, permitem instrumentului nostru de analiza web, Google Analytics, sa plasam si sa
gestionam cookie-uri pe acest website. Statisticile sunt utilizate pentru a imbunatati experienta
utilizatorilor acestui website.
Pentru mai multe informatii privind cookie-urile utilizate pe acest site, te rugam sa ne contactezi la
adresa privacy@suzuki.hu

5

