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Versiune actualizată în mai 2018
Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm
o atenție deosebită protejării datelor personale ale tuturor celor cu care derulăm operațiuni comerciale,
precum și a vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul AVENOR COLLEGE, în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”).
1. Ce cookie-uri avem și cum sunt folosite
Fișierele cookie sunt fișiere text mici care sunt plasate pe computerul dvs. sau pe dispozitivul mobil de
către site-urile pe care le vizitați. Browserul dvs. web trimite aceste cookie-uri înapoi la site-ul web care lea setat la fiecare vizită ulterioară, astfel încât acestea să poată face site-ul web să funcționeze mai eficient,
precum și să furnizeze informații utile, cum ar fi modul în care utilizați site-ul web.
Datele pe care le colectăm pe siteul AVENOR prin utilizarea modulelor cookie ne ajută să înțelegem mai
bine clienții noștri, astfel încât să vă putem oferi o experiență mai orientată către utilizatori. Folosind
cunoștințele vizitelor dvs. anterioare pe site-ul nostru, putem îmbunătăți vizitele ulterioare prin adaptarea
conținutului nostru pentru a corespunde cerințelor dvs.
Utilizăm modulele cookie în principal pentru că vrem să facem site-urile web și aplicațiile mobile ușor de
utilizat și suntem interesați de comportamentul anonim al utilizatorilor.
În general, cookie-urile noastre nu stochează informații sensibile sau de identificare personală, cum ar fi
numele și adresa dvs. sau detaliile cardului de debit/credit.
În funcție de durata utilizării acestora, Cookie-urile pot fi clasificate ca „pentru sesiuni” sau „persistente”:
• Cookie-urile pentru sesiuni - rămân pe dispozitivul folosit atât cât durează și sesiunea dvs. online și
dispar de pe computer sau de la dispozitiv când închideți browserul.
• Cookie-urile persistente - rămân pe computer sau pe dispozitiv după ce browser-ul este închis pentru o
perioadă de timp stabilită de cookie.
Siteul AVENOR utilizează cookie-uri persitente
Utilizăm modulele cookie (și datele rezultate) pentru scopurile descrise în Politica de confidențialitate.
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2. Modul în care sunt utilizate cookie-urile pe site-ul AVENOR
Principalele scopuri pentru care sunt utilizate cookie-urile sunt următoarele:
2.1.Cookie-urile strict necesare
• Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru funcționarea site-ului.
• Aceste cookie-uri nu adună informații despre dvs. care ar putea fi utilizate pentru marketing sau
analiză (a se vedea mai jos).
2.2. Cookie-uri de performanță
• Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează un site web, de
exemplu, care dintre paginile AVENOR sunt accesate mai des de vizitatori.
• De asemenea, ne pot arăta din ce pagină web sau email au ajuns vizitatorii pe site-ul nostru și dacă
ați deschis un e-mail pe care vi l-am trimis.
2.3. Cookie-uri funcționale
• Aceste module cookie permit site-ului nostru să stocheze alegerile pe care le-ați făcut despre
modul în care doriți să funcționeze. Exemple ar fi să vă amintiți dacă ați recunoscut notificarea
privind politica de cookie-uri sau dacă ați participat deja la un studiu, pentru a ști să nu vă mai
afișăm aceste mesaje din nou.
2.4. Cookie-uri Analytics
• Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii
accesează și utilizează site-ul nostru. Acesta este folosit pentru a monitoriza performanța, pentru a
raporta și pentru a furniza date care vor influența îmbunătățirile aduse site-ului.
• Cookie-urile colectează informații într-o formă anonimă, inclusiv numărul de persoane care
vizitează site-ul, sexul și vârsta acestora, numărul de pagini pe care le-au analizat, ce pagini au
vizitat și cât timp au petrecut pe site.
2.5. Cookie-urile pentru marketing, publicitate și remarketing
AVENOR lucrează cu terțe părți care oferă reclame sau prezintă oferte în numele nostru și personalizează
conținutul pe care îl vedeți. Modulele cookie pot fi utilizate de acele terțe părți pentru a vă crea un profil al
intereselor dvs. și pentru a vă afișa anunțuri relevante pe alte site-uri. Nu stochează informații personale în
mod direct, ci utilizează un identificator unic în browserul dvs. sau pe dispozitivul de internet. Dacă nu
permiteți aceste cookie-uri, veți avea parte de conținut mai puțin vizat.
Siteul AVENOR utilizează:
Cookie-uri se sesiune:
• PHPSESSID - un cookie de sesiune și expiră odată cu închiderea site-ului
Cookie-uri de statistici și marketing de la Google Analytics:
• cookieconsent_status - cu valabilitate 365 zile,
• _ga - cu valabilitate 2 ani,
• _gat - cu valabilitate 1 minut,
• _gid - cu valabilitate 24 ore ,
• __utmz - cu valabilitate 6 luni,
• __utma - cu valabilitate 2 ani,
• __utmb - cu valabilitate 30 minute,
• __utmt - cu valabilitate 10 minute,
• __utm - cu cu valabilitate până la închiderea browserului,
• __utmc - cu expirare la închiderea browserului și IDE (folosit de Google DoubleClick pentru
înregistrarea acțiunilor utilizatorilor după vizualizarea sau clickul pe unul dintre bannerele de
reclamă, ca măsurare a eficienței reclamei).
Pentru Blogul AVENOR (www.avenor.ro/blog) există
• _icl_current_language - un cookie de preferință cu valabilitate 1 an
• wpml_referer_url - și cookie de statistică cu valabilitate 1 an.
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Pentru admissions.avenor.ro există
• _gat_gtag - cookie de marketing de la Google – valabilitate 2 ani
• NID - cookie de marketing care înregistrează un ID unic care identifică dispozitivul unui utilizator
care se întoarce - valabilitate 6 luni.
3. Ce fel de date personale sunt accesate prin cookies?
Datele personale accesate prin utilizarea de Cookies sunt colectate doar pentru a facilita anumite
funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul
persoanelor neautorizate la ele. Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser
(utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou,
acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință.
Cookie-urile asigură vizitatorilor site-urilor AVENOR o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile
multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de
confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături, etc.

4. Controlul, dezactivarea și ștergerea cookie-urilor
Cele mai multe module cookie pot fi controlate din setările din browser. Puteți să:
• Consultați cookie-urile individuale împreună cu data de expirare a acestora și să le ștergeți.
• Blocați modulele cookie terță parte (sau cereți să nu fie urmărite).
• Blocați toate cookie-urile.
• Ștergeți toate modulele cookie când închideți browserul.
Dacă alegeți să blocați toate cookie-urile, multe site-uri web nu vor funcționa corect și funcționalitatea
poate avea de suferit. Din acest motiv, nu recomandăm dezactivarea cookie-urilor atunci când utilizați siteul nostru.
Link-urile de mai jos vă vor îndruma către instrucțiunile de modificare a setărilor cookie-urilor în cele mai
populare browsere:
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_GB&locale=en_GB
Aceasta nu este o listă exhaustivă a tuturor browserelor - consultați secțiunea „setări” sau „suport” pentru
browserul dvs.
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