Termeni si conditii folosire cookies
Politica de Cookies
Va multumim ca vizitati acest website. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre agentia
Cardinal si serviciile noastre.
Prin “Politica de Cookies” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe
care le colectam prin intermediul domeniului web www.cardinaltours.ro si despre modul in care aceste date
sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate).
“Politica de Cookies” explica si modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe
Internet politica de cookies.
SC CARDINAL SA respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza siteul nostru si comunica cu
noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de cookies” cu scopul de a va informa asupra
modului in care www.cardinaltours.ri colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”.
Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne
rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de cookies in orice moment. Orice modificari vor fi
postate in aceasta politica de cookies, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate
ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de cookies pentru a va asigura ca
sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de cardinaltours.ro
Pentru a realiza campanii publicitare specifice intereselor dumneavoastra prin intermediul unor terte parti,
in speta retelele de publicitate Google si Facebook, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora
la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv
www.cardinaltours.ro. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookieurile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”)
este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul
mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookieul este instalat
prin solicitarea emisa de către un webserver unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet
“pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe
harddiskul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookieului. Mai mult, durata de
existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookieul il poate accesa
din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe websiteul asociat webserverului. Datorita
cookieurilor, siteul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba,
dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate
ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookieuri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea siteurilor noastre si pentru a intelege mai
bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste siteuri, precum si serviciile oferite de catre acestea.
Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a
personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe siteurile noastre si pentru a face urmatoarea
vizita mai placuta.
Cum pot opri cookieurile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi
cookieuri pot face anumite sectiuni sau pagini ale siteului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai
multe informatii despre cookieuri puteti gasi pe siteul www.allaboutcookies.org sau
http://www.youronlinechoices.com/ro.

