POLITICA COOKIE-URILOR PE SITE-URILE AUTOITALIA
Cookie-urile sunt mici fișiere de text stocate pe computerul sau pe dispozitivul dumneavoastră
mobil în momentul în care ne vizitați site-ul. Folosim fișiere de tip cookie pentru a fi siguri că vă oferim o
experiență optimă pe site-ul nostru. Site-urile noastre folosesc cookie-uri ce pot include și cookie-uri de
la terțe părți, folosite pentru a trimite materiale publicitare relevante pentru dumneavoastră.
Vă informăm despre tipul cookie-urilor folosite și gestionarea lor de către Auto Italia mai jos :
Sunt toate cookie-urile la fel?
Cookie-urile pot fi clasificate după cum urmează:




Cookie-uri de sesiune. Aceste cookie-uri sunt șterse automat când închideți browserul
web.Cookie-uri persistente. Aceste cookie-uri rămân pe dispozitivul dumneavoastră până când
expiră (este vorba de minute, zile sau chiar ani de la crearea sau actualizarea cookie-urilor).
Cookie-uri ale unor terțe părți. Aceste cookie-uri sunt stocate în numele unor terțe părți.
Cookie-urile pot fi gestionate și șterse din setările browser-ului. Cu toate acestea, măsurile de
acest fel vă pot împiedica să folosiți corect unele funcții ale site-ului nostru. Pentru mai multe
informații vă rugăm să accesați www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

Cum să gestionați cookie-urile folosind site-ul nostru
Pentru a vă oferi cea mai bună experiență de gestionare a cookie-urilor, am clasificat cookieurile din acest website în patru categorii, în funcție de scopul lor: esențiale, confort, performanță și
publicitate. Puteți activa sau dezactiva direct din site oricare dintre categoriile menționate mai sus
(singura excepție făcând-o cookie-urile esențiale, care sunt strict necesare). În cazul cookie-urilor unor
terțe părți, acest site nu le va mai folosi după dezactivare (dar nici nu le putem șterge permanent).





Esențiale: Aceste cookie-uri sunt vitale pentru site-uri și pentru ca atributele acestora să
funcționeze corect. De exemplu, ca în cazul cookie-urilor de autentificare pe site.
Confort: Aceste cookie-uri ne permit să îmbunătățim experiența și uzabilitatea site-urilor, dar în
același timp permit accesul la diferite funcții. De exemplu, cookie-urile confort sunt folosite
pentru stocarea rezultatelor de căutări, a limbii sau a dimensiunii caracterelor folosite pe site.
Performanță: Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care utilizatorul folosește
alte site-uri. Acestea ajută, de exemplu, la identificarea secțiunilor populare printre utilizatori
din site-ul nostru. În acest fel, putem adapta conținutul site-ului pentru a satisface nevoile
dumneavoastră și astfel îmbunătățim serviciile și produsele pe care vi le oferim.



Publicitate: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru trimiterea de informații publicitare și
promoționale relevante pentru dumneavoastră, bazate, de exemplu, pe paginile web pe care leați vizitat.

