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Când accesați site-ul nostru web, sub rezerva consimțământului dvs. atunci când este necesar, noi 

(sau partenerii noștri) putem instala diferite categorii de cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pe 

dispozitivul dvs. pentru a recunoaște browserul dispozitivului dvs. atât timp cât cookie-ul respectiv este 

valabil. 

 

Operatorul si controlorul acestui site web poate fi gasit in Declaratia de Confidentialitate. 

 

Sunteti invitat sa cititi cu atentie aceasta politica inainte de a utiiza acest website pentru a intelege 

cum utilizam cookies si cum le puteti administra.  

 

1. Ce este un "cookie"? 

 

Un „cookie” este un fișier mic, pe care website-ul nostru cere browser-ului sa il stocheze pe dispozitivul 

dumneavoastra (computer, smartphone, tableta, etc.), atunci cand vizitati acest website.  

 

Datorită cookie-ului, serverul nostru web vă poate prezenta pagini web personalizate care se potrivesc 

cel mai bine nevoilor dvs. pentru a vă face experiența pe site-ul nostru mai personală. De asemenea, 

folosim cookie-uri terțe părți, așa cum este indicat în această politică, care sunt cookie-uri dintr-un 

domeniu diferit de domeniul site-ului web pe care îl vizitați, pentru eforturile noastre de publicitate și 

marketing. Unele cookie-uri sunt importante pentru funcționalitatea acestui site web și sunt activate 

automat atunci când utilizatorul vizitează site-ul. Unele cookie-uri ne permit să oferim utilizatorului 

servicii și funcții care se potrivesc cel mai bine nevoilor sale și să adaptăm serviciile noastre pentru a 

asigura funcționarea ușoară și rapidă a site-ului. 

 

 

2. Cum esti informat? 

 

Prima dată când accesați site-ul nostru web, sunteți informat că folosim cookie-uri pe un banner 

informațional „Apreciem confidențialitatea dvs.” Acest banner vă informează ce categorii de cookie-

uri sunt utilizate pe site-ul nostru web. Cookie-urile individuale sunt descrise în secțiunea 4 de mai jos. 

Pentru mai multe informații despre modul în care procesăm datele dvs. personale pe site-ul nostru, 

vă rugăm să consultați Declarația noastră privind politica de confidențialitate.  

 

3.  Alege cookies 

 

https://connect.opel.ro/legal/politica-de-confidentialitate
https://connect.opel.ro/legal/politica-de-confidentialitate
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Puteți accesa instrumentul nostru de gestionare a cookie-urilor pentru a gestiona preferințele cookie-

urilor pentru fiecare categorie de cookie-uri (cu excepția cookie-urilor esențiale, care nu pot fi 

dezactivate în sistemele noastre) făcând clic pe butonul „Setări cookie” din subsol. 

 

În secțiunea următoare, vă vom informa despre cookie-urile utilizate pe site-ul nostru web. Dacă nu 

sunteți de acord cu setarea cookie-urilor individuale, puteți dezactiva cookie-ul respectiv făcând clic 

pe linkul furnizat. Dacă nu există legături directe de dezactivare pentru unele cookie-uri, puteți 

restricționa utilizarea cookie-urilor în setările browserului. 

 

 

 

4. Ce tip de cookie-uri folosește acest site si cu ce scop? 

  

Putem utiliza următoarele categorii de cookie-uri pe acest site web: 

 

- Cookie-uri esențiale 

 

- Cookie de marketing 

 

- Cookie-uri de social media 

 

- Cookie de audiență / performanță 

 

Cookie-urile de sesiune sunt cookie-uri temporare care sunt stocate în fișierul cookie al browserului dvs. 

până când încheiați sesiunea browserului. 

 

Cookie-urile persistente rămân în fișierul cookie al browserului o perioadă mai lungă. Această perioadă 

de timp va depinde de alegerea pe care o faceți în setările browserului dvs. de internet. Cookie-urile 

persistente permit transmiterea informațiilor către un server web de fiecare dată când cineva vizitează 

site-ul. 

 

(i) (i) Cookie-urile esențiale permit utilizatorilor noștri să navigheze pe site și să utilizeze 

caracteristicile acestuia. Aceste cookie-uri nu pot fi oprite în sistemele noastre. Fără aceste 

cookie-uri, de exemplu autentificarea, nu va fi posibilă. 

 

 

 

Folosim cookie-uri esențiale pentru: 

 

• A ne asigura că funcțiile paginii web sunt executate corect, 

• A vă permite să stocați informații despre un formular pe care l-ați putea completa pe site-ul nostru 

web sau produse, servicii sau informații selectate pe site-ul nostru 

• A vă permite să accesați zonele dvs. personale pe site-ul nostru web 

• A vă permite să adaptați aspectul site-ului web în conformitate cu preferințele dvs. (limbă, format 

etc.) 

• Implementați măsuri de securitate atunci când vă conectați 

 

Puteți seta browserul dvs. să vă blocheze sau să vă avertizeze cu privire la aceste cookie-uri, dar puteți 

întâmpina unele dificultăți pentru a accesa site-ul sau serviciile sale. 
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Vă rugăm găsiți aici descrierea cookie-urilor esențiale utilizate pe site-ul nostru web: 

 

Cookies Scop Perioadă de 

retenție 

Amazon Web 

Services 

Aceste cookie-uri ne permit să alocăm trafic de server 

pentru ca experiența utilizatorului să fie cât mai lină 

posibil. Un așa-numit echilibru de sarcină este utilizat 

pentru a determina ce server are în prezent cea mai bună 

disponibilitate. Informațiile generate nu vă pot identifica 

ca persoană fizică. 

Persistent 

Drupal Acest cookie identifică utilizatorul și permite acestuia să 

se conecteze pentru a se conecta prin conectare unică cu 

un utilizator și o parolă din grupul PSA. 

Persistent 

PSA GDPR consent Aceste cookie-uri înregistrează consimțământul dat, 

astfel încât alegerile utilizatorului sunt amintite pentru 

fiecare sesiune. 

Persistent 

 

(ii) Cookie-urile de performanță și de urmărire colectează informații despre modul în care 

utilizatorii utilizează site-ul nostru web (măsurarea audienței) și despre activitățile internet ale 

utilizatorului. Ele ne ajută să îmbunătățim caracteristicile site-ului nostru web, să vedem zonele 

de maxim interes pentru utilizatorii noștri și să aflăm mai multe despre eficacitatea 

campaniilor noastre publicitare. Toate acestea ne ajută să oferim utilizatorilor noștri serviciile 

și funcțiile care răspund cel mai bine nevoilor lor. 

 

Folosim cookie-uri de performanță și de urmărire pentru: 

 

• A creea statistici despre utilizarea site-ului nostru web, 

• A vedea cât de eficiente sunt campaniile noastre publicitare și 

• a analiza comportamentul utilizatorului care nu are legătură cu persoanele, îmbunătățind astfel site-

ul nostru 

 

Unele dintre cookie-urile performante sunt furnizate de terți autorizați, dar nu permitem utilizarea 

cookie-urilor în alte scopuri decât cele explicate în această politică. 

 

Aceste cookie-uri de performanță și de urmărire necesită acordul prealabil. Dacă nu permiteți aceste 

cookie-uri, nu ar trebui să afecteze utilizarea site-ului nostru web. 

 

Vă rugăm găsiți descrierea cookie-urilor de performanță și de urmărire utilizate pe site-ul nostru aici: 

Cookies Scop 

Perioadă 

de 

retenție 

Blocare Cookie 

[m] Insights 

Pixel 

Serviciul furnizat: Informații, Analize și 
Planificarea consumatorilor și mass-media. 

Datele colectate permit agenției / clientului 

să afle mai multe despre trăsăturile 

vizitatorilor. Aceste date pot fi utilizate 

pentru a construi segmente de retargeting 

pentru activare sau pentru a construi 

semințe pentru modelare 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://www.groupm.c

om/mplatform-

privacy-notice  

https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
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Adobe 

Analytics 

Pentru optimizarea continuă a comunicării 

sale de marketing, Opel folosește software-

ul analitic „Adobe Analytics” și „Google 

Analytics” de la Adobe Inc / Google. Acest 

lucru permite monitorizarea 

comportamentului online în termeni, locație 

geografică și utilizarea acestui site web. 

Aceste informații sunt colectate prin „pixeli 

de urmărire” și / sau cookie-uri. Informațiile 

colectate prin pixeli de urmărire și / sau 

cookie-uri sunt anonime și nu vor fi legate 

de informații personale. 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://www.adobe.co

m/privacy/opt-

out.html  

Adobe 

Dynamic Tag 

Management 

Sistem de administrare a tagurilor care 

gestionează și actualizează taguri și 
fragmente de cod pe site-urile noastre web 

și aplicațiile mobile. 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://www.adobe.co

m/privacy/opt-

out.html  

Amazon 

Product Ads 

Amazon este un DSP gestionat de GroupM 

Trading Desk. Amazon nu primește date 

personale. Pune doar pixeli de conversie 

pentru a număra conversiile. Există, de 

asemenea, posibilitatea de a implementa 

pixeli de retargeting. Amazon a pus 

cookie-urile utilizatorilor Opel pentru a 

alege cele mai bune anunțuri bazate în 

navigarea lor în pagina web Opel și a 

număra conversiile la propunerile de 

statistici. 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://services.amazo

n.com/privacy-

policy.html  

Bing Ads 

Universal 

Event Tracking 

(UET) 

Aceste cookie-uri vor măsura clicuri și 
acțiuni / conversii pe acest site web pentru 

a optimiza campaniile publicitare. Aceste 

cookie-uri de urmărire a reclamelor online 

vă arată reclame online relevante, în 

funcție de ceea ce ați văzut, de ce ați făcut 

clic pe și de pe paginile de site web pe care 

le-ați vizitat. 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://privacy.microso

ft.com/en-

us/privacystatement  

Google 

Analytics 

 

 

Aceste cookie-uri sunt utilizate de Google 

Analytics pentru a măsura performanța 

platformei noastre. Identifică fiecare 

utilizator de pe site-ul web și stochează 

informații precum lungimea sesiunii, 

paginile vizualizate. Nu sunt cunoscute sau 

stocate informații despre identitatea 

utilizatorului real. 

Persistent 
https://tools.google.co

m/dlpage/gaoptout/   

Google Tag 

Manager 

Sistem de administrare a tagurilor care 

gestionează și actualizează taguri și 
fragmente de cod pe site-urile noastre web 

și aplicațiile mobile. 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://www.google.co

m/policies/privacy/  

LinkedIn 

Insight 

Rețeaua socială profesională, deci servicii 

în domeniul soluțiilor de talente, soluții de 

învățare, soluții de vânzare și soluții de 

marketing. LinkedIn colectează adresa IP și 
verifică dacă un vizitator al unui site web 

este membru LinkedIn 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://www.linkedin.c

om/legal/cookie-policy  

LiveAgent 

 

Aceste cookie-uri sunt asociate cu 

tehnologia LiveAgent, care oferă funcții de 

chat online și asistență pentru clienți. 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://www.liveagent.

com/privacy-policy/  

https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://services.amazon.com/privacy-policy.html
https://services.amazon.com/privacy-policy.html
https://services.amazon.com/privacy-policy.html
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.liveagent.com/privacy-policy/
https://www.liveagent.com/privacy-policy/
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LivePerson 

 

Aceste cookie-uri sunt asociate cu 

software-ul, LivePerson. Monitorizează 

sesiunea activă (sau ultima) activă și 

identifică vizitatorii la vizite ulterioare. 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://www.liveperson

.com/policies/privacy/  

Matomo (Piwik 

Analytics) 

Când vizitați site-ul nostru, stocăm: site-ul 

web de pe care ne-ați vizitat, părțile site-

ului nostru pe care îl vizitați, data și durata 

vizitei dvs., adresa dvs. IP anonimă, 

informații de pe dispozitiv (tipul 

dispozitivului, rezoluția ecranului sistemului 

de operare , limba, țara în care vă aflați și 

tipul de browser web) pe care l-ați folosit în 

timpul vizitei și multe altele. Procesăm 

aceste date de utilizare în Matomo 

Analytics în scopuri statistice, pentru a 

îmbunătăți site-ul nostru și pentru a 

recunoaște și a opri orice abuz. 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://piwikpro.de/opt

-out/  

 

(iii) Cookie-urile de marketing și social media, inclusiv cookie-urile de direcționare și 

cookie-urile de socializare, ne permit să facem oferte mai interesante utilizatorilor 

noștri. Cookie-urile de direcționare sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului în timpul 

sesiunilor de browser. Acestea permit publicitatea produselor noastre pe site-urile 

partenere și social media pentru utilizatorii interesați de produsele noastre. Inserarea 

acestor reclame este complet anonimă bazată pe o tehnologie cookie. 

 

Folosim cookie-uri de marketing pentru: 

 

• A-ți trimit reclame care sunt mai bine adaptate profilului tău 

• A împărtășiți conținutul site-ului nostru cu alte persoane 

• A împărtășiți vizualizarea sau opinia dvs. despre conținutul site-ului cu alții 

 

Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, nu veți experimenta publicitatea noastră direcționată 

pe diferite site-uri web și nu veți putea interacționa cu rețelele sociale și site-ul web al altui 

partener. 

 

Vă rugăm să găsiți descrierea cookie-urilor de marketing și social media utilizate pe site-ul 

nostru aici: 

 

Cookies Scop 

Perioadă 

de 

retenție 

Blocare Cookie 

AppNexus 

AppNexus este cea mai avansată 

platformă pentru cumpărarea de 

publicitate online în timp real. AppNexus 

oferă o poartă de proprietate pentru 

schimburi de anunțuri și agregatoare de 

inventar publicitar și capabilități de cloud 

computing pentru o scalabilitate 

inegalabilă. Appnexus pune cookie-urile 

utilizatorilor Opel pentru a alege cele mai 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://www.appnexus.

com/en/company/platf

orm-privacy-policy-

de1#choices  

https://www.liveperson.com/policies/privacy/
https://www.liveperson.com/policies/privacy/
https://piwikpro.de/opt-out/
https://piwikpro.de/opt-out/
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
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bune reclame bazate în navigarea lor în 

pagina web Opel și să numere conversiile 

către statistici propuse 

Bing Microsoft 

Advertising 
 

Aceste cookie-uri sunt utilizate de 

publicitatea Microsoft pentru a identifica în 

mod anonim sesiunile de utilizator pentru a 

ne ajuta să măsurăm eficiența campaniilor 

noastre de marketing 

Persistent 

 

https://about.ads.micr

osoft.com/en-

us/resources/policies/p

ersonalized-ads  

DoubleClick 

DoubleClick este un furnizor de tehnologie 

și servicii de marketing digital. Companiile 

vin la DoubleClick pentru expertiză în 

difuzarea de reclame, media, video, 

căutare și marketing afiliat pentru a le 

ajuta să profite la maxim de suportul 

digital 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://www.google.co

m/policies/privacy/   

DoubleClick 

Floodlight 

DoubleClick este un furnizor de tehnologie 

și servicii de marketing digital. Companiile 

vin la DoubleClick pentru expertiză în 

difuzarea de reclame, media, video, 

căutare și marketing afiliat pentru a le 

ajuta să profite la maxim de suportul 

digital 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://www.google.co

m/policies/privacy/   

Facebook 

Pixel 

Cookie-urile permit Facebook-ului să vă 

ofere Produsele Facebook pentru dvs. și să 

înțeleagă informațiile pe care le primim 

despre dvs., inclusiv informații despre 

utilizarea dvs. de alte site-uri și aplicații, 
indiferent dacă sunteți înregistrat sau 

conectat. Cookie-urile aplicate stochează 

informații despre paginile din site-ul nostru 

web pe care l-ați vizitat și campaniile 

publicitare pe care le-ați vizitat sau ați 

făcut clic. 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://www.facebook.

com/policies/cookies/  

Google Ads 

Google Ads, este sistemul de publicitate 

Google în care agenții de publicitate 

ofertează anumite cuvinte cheie pentru ca 

anunțurile lor cu clic să apară în rezultatele 

căutării Google. Deoarece agenții de 

publicitate trebuie să plătească pentru 

aceste clicuri, acesta este modul în care 

Google câștigă bani din căutare. 

Cookie-urile online de urmărire a 

anunțurilor vor urmări implicarea cu 

campaniile și vă vor arăta publicitate 

online relevantă bazată pe ceea ce ați 

văzut și ați făcut clic, precum și pe paginile 

site-ului nostru web pe care le-ați vizitat 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://www.google.co

m/policies/privacy/   

https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
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IgnitionOne 

IgnitionOne Customer Intelligence le 

permite marketerilor de întreprindere să 

identifice, să valorizeze și să-și angajeze 

clienții la scară. IgnitionOne Customer 

Intelligence oferă o singură platformă 

pentru a utiliza datele clienților dintr-o serie 

de sisteme pentru a alimenta și personaliza 

efectiv omnichannel. 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://oo.netmng.com

/optout.php 

 

Netmining 

Netmining este un furnizor de soluții de 

direcționare a afișajului, inclusiv 

direcționare personalizată a publicului, 

remarketing și video, care utilizează 

informații pentru clienți în timp real pentru 

a îmbunătăți performanța afișajului. Cu un 

motor de profilare a audienței care înțelege 

interesele fiecărei persoane și propensiunea 

de a cumpăra, Netmining le permite 

companiilor să furnizeze publicitate online 

extrem de relevantă și personalizată pe 

întreg ciclul de viață al clienților. 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://optout.netmng.

com/optout.php  

Twitter 

Conversion 

Tracking 

Eticheta Twitter va oferi informații despre 

paginile site-ului nostru web pe care le-ați 
vizitat și informații despre campaniile 

publicitare pe care le-ați văzut sau pe care 

ați făcut clic. 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://privacy.microso

ft.com/en-

us/privacystatement  

WyWy 

În scopul generării de rezultate, prin 

portalul TV Squared, cu privire la una sau 

mai multe campanii care permit Opel (și 
agenția sa) să măsoare și să optimizeze 

performanțele Opel TV Advertising; și 
creează anonimizarea și agregarea acestor 

date. 

Cookie-uri 

de 

sesiune 

https://tvsquared.com/

privacy-policy/  

Xaxis 

 

Aceste cookie-uri sunt utilizate în scopuri 

publicitare și de stocare a informațiilor, 

cum ar fi numărul unic de serie, timestamp 

de creare, versiunea cookie. 

Persistent 

 

https://www.xaxis.com

/opt-out/  

 

5. Schimbari in Politica de Cookies 

 

Toate modificările viitoare ale Politicii noastre privind cookie-urile vor fi postate pe acest site web. Prin 

urmare, ar trebui să le revizuiți periodic pentru a fi conștienți de modificările aduse Politicii noastre 

privind cookie-urile. Vă vom informa în caz de schimbări substanțiale și vă vom solicita 

consimțământul, acolo unde este necesar. 

6. Contactati-ne 

 

Datele de contact ale operatorului și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor se 

găsesc în Declarația de confidențialitate. 

   

 

Versiunea: Octombrie 2019 

 

See our Legal Notice for the full company details. 
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