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Administrare cookie
Pagina de web Xtreme Lashes folosește cookie-uri pentru a îmbunătății funcționarea paginii
web și a ușura navigarea pe site. Cu ajutorul cookie-urilor afișăm anunțuri relevante și produse
de interes pentru vizitatori.

Ce este un cookie?
Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este
descărcat în memoria unui calculator (sau a altui echipament folosit pentru navigare online telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.
Cookie-urile sunt create atunci când browser-ul folosit de către un utilizator afișează un anumit
site web. Site-ul web transmite informații către browser, iar acesta crează un fișier text. De
fiecare dată când utilizatorul accesează din nou respectivul site web, browser-ul accesează și
transmite acest fișier către serverul site-ului web. Altfel spus, cookie-ul poate fi văzut ca un
card de identificare a utilizatorului de Internet, care anunță site-ul web de fiecare dată când
utilizatorul se întoarce pe site-ul respectiv.
Pentru o experiență maximă și utilizare ușoară a browser-ului este indispensabilă tehnologia
cookie-urilor.

Ce cookie folosește Xtreme Lashes și la ce le utilizează?
Xtreme Lashes folosește cookie-uri în următoarele scopuri
•
•
•
•
•
•
•

dezvoltarea paginii noastre web
pentru a vă ușura navigarea pe webshop.xtremelashes.ro și utilizarea funcțiilor site-ului
nostru. Astfel putem asigura o experiență unică utilizatorilor.
strângerea informațiilor despre cum folosiți pagina noastră de web
urmărim care sunt părțile site-ului nostru pe care le vizitați cel mai des, astfel putem
îmbunătății pagina noastră de web pentru a vă oferi cele mai relevante informații în cazul în
care vizitați din nou site-ul.
reclame țintite, poziționate pe alte pagini de web
recunoașterea și diferențierea browser-elor utilizate.
urmărirea activităților din cadrul paginii webshop.xtremelashes.ro prin care vă putem
transmite mesaje importante și utile pentru dvs.

Tipurile de cookies
a) Cookie-uri de bază
Aceste cookie-uri asigură la o bună funcționare a paginii web, ajută la o utilizare ușoară
și colectează informații despre utilizarea paginii webshop.xtremelashes.ro, însă fără a vă
identifica. De exemplu, acestea includ starea de acceptare a gestionării cookie-urilor, metode
de logare și reamintirea informațiilor de logare/înregistrare, starea notificărilor paginii web,
codul Google Analtics cu funcționalitate redusă.
Fără aceste coockie-uri nu putem garanta utilizarea comodă a paginii noastre web.
b) Cookie-uri în scopuri statistice

Acordul dvs.

În scopul dezvoltării și îmbunătățirea funcțiilor paginii webshop.xtremelashes.ro folosim
cookie-uri, care ne ajută la colectarea informațiilor despre cum folosiți pagina noastră de web.
Aceste cookie-uri nu vă pot identifica, doar strânge informații precum: pe care parte a paginii
noastre ați intrat, câte rubrici ați căutat pe pagină, cât timp ați petrecut în anumite părți a
paginii, care au fost erorile cu care v-ați întâlnit, etc.
De asemenea în această categorie de cookie-uri putem enumera cookie-urile Google Analytics.
Pentru mai multe informații despre cookie-urile Google Analytics vă invităm să citiți aici.
c) Cookie-urile direcționate și publicitare

Acordul dvs.

Scopul acestor cookie-uri este ca prin ele să apară pe site-ul nostru informații/mesaje sau
reclame relevante și utile pentru dvs.. Aceste cookie-uri nu vă pot identifica, doar colectează
informații ca de exemplu: la ce pagină de web s-a uitat vizitatorul, care parte a paginii a
accesat, pe câte pagini a intrat. Toate acestea se urmăresc pentru a ne informa care sunt
temele/informațiile de care sunteți interesată.
În cazul în care ați fost de acord în preabil cu acestea, informațiile colectate în cadrul utilizării
paginii web webshop.xtremelashes.ro, împreună cu datele dvs. personale, vor fi utilizate
împreună pentru a îmbunătății comunicarea de marketing în funcție de nevoile dvs., astfel vă
putem notifica despre promoțiile personalizate.

În cadrul paginii webshop.xtremelashes.ro folosim următoarele cookieuri de reclame
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INFORMAȚII PRIVIND
PROTECȚIA DATELOR
În următoarele tabele gasiți rezumatul informațiilor privind
confidențialitatea cookie-urilor utilizate
a) Cookie-uri de bază
Temeiul juridic pentru
prelucrarea datelor

Scopul gestionării
datelor

Durata gestionării
datelor

Date folosite

Interes legitim

Asigurarea funcționării
corecte a site-ului

Cookie-uri pentru
utilizare: până la sfârșitul
sesiunii unui vizitator,

Funcție redusă cu Google
Analytics

Cookie-uri pentru
ajutarea utilizarii: maxim
12 luni

FORM_KEY
Acesta este folosit pentru
depozitarea cheilor generate
aleatoriu pentru a preveni
cererile defecte.
PHPSESSID
Identificator sesiune server
GUEST-VIEW
Permite vizualizarea și
modificarea comenzilor
pentru clienți
PERSISTENT_SHOPPING_
CART
Cookie-uri pentru
depozitarea informației coș
și a căutarii în magazin
STF
Cookie pentru depozitarea
produselor recomandate
prietenilor prin e-mail.
STORE
Depozitează vizionările
selectate ale magazinului
sau preferințele de limbă.
USER_ALLOWED_SAVE_
COOKIE
Păstrează preferințele
cumpărătorului în legatură
cu acceptare cookie-uri
MAGE-CACHE-SESSID
Conținutul este depozitat în
memoria cache a browserului pentru o încărcare mai
rapidă a paginii.
MAGE-CACHE-STORAGE
Conținutul este depozitat în
memoria cache a browserului pentru o încărcare mai
rapidă a paginii.

Temeiul juridic pentru
prelucrarea datelor

Scopul gestionării
datelor

Durata gestionării
datelor

Date folosite
MAGE-CACHE-STORAGESECTION-INVALIDATION
Conținutul este depozitat în
memoria cache a browserului pentru o încărcare mai
rapidă a paginii.
MAGE-CACHE-TIMEOUT
Conținutul este depozitat în
memoria cache a browserului pentru o încărcare mai
rapidă a paginii.
SECTION-DATA-IDS
Conținutul este depozitat în
memoria cache a browserului pentru o încărcare mai
rapidă a paginii.
PRIVATE_CONTENT_
VERSION
Conținutul este depozitat în
memoria cache a browserului pentru o încărcare mai
rapidă a paginii.
X-MAGENTO-VARY
Conținutul este depozitat în
memoria cache a browserului pentru o încărcare mai
rapidă a paginii.
MAGE-TRANSLATION-FILEVERSION
Ajută la traducerea
conținutului în alte limbi.
MAGE-TRANSLATIONSTORAGE
Ajută la traducerea
conținutului în alte limbi.

b) Cookie-uri în scopuri statistice

Acordul dvs.

Temeiul juridic pentru
prelucrarea datelor

Scopul gestionării
datelor

Durata gestionării
datelor

Date folosite

Acordul dvs.

Colectează informații
despre modul în care
vizitatorii noștri utilizează
site-ul nostru

În funcție de cookie:
•
până la sfârșitul
sesiunii
•
2 ani
•
24 ore
•
1 minut
•
90 zile

•

c) Cookie-urile direcționate și publicitare

•
•
•
•

Codurile Google
Analytics:
_ga
_gid
_gat
_gac_

Acordul dvs.

Temeiul juridic pentru
prelucrarea datelor

Scopul gestionării
datelor

Durata gestionării
datelor

Date folosite

Acordul dvs.

Vizualizarea anunțurilor
relavante, crearea și
depozitarea ID

În funcție de cookie:
•
90 zile
•
18 zile
•
2 ani

•
•
•
•
•

Codul de conversie
Google Ads
Codul de remarketing
Google Ads
Funcția de remarketing
Google Analytics
Codul de conversie
Facebook
Codul de remarketing
Facebook

Operatorul/Administratorul
site-ului web
Detalii despre furnizorul domeniului
FastComet Inc
San Francisco
350 Townsend Street Suite 300 - #846
San Francisco, California 94107
sales@fastcomet.com

Operatorul /Administratorul site-ului web
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CIF: RO26042727
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