POLITICĂ CU PRIVIRE LA COOKIE-URI ȘI TEHNOLOGII SIMILARE
Site-ul https://www.xrmonth.com („Site-ul web”) este deținut și administrat de LION
COMMUNICATION SERVICES S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector
1, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Cod Postal 010432, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8531/2009, cod unic de înregistrare
(CUI): 25848554, cod de înregistrare fiscală (CIF): RO25848554.
Din perspectiva prelucrărilor de date realizate prin intermediul site-ului web, Lion
Communication Services este considerat operator de date.
Scopul acestei notificări este de a vă informa cu privire la colectarea și utilizarea cookie-urilor și
a altor tehnologii similare și instrumente de urmărire atunci când navigați pe site-ul nostru web,
precum și despre cum vă puneți opune unei astfel de utilizări.
Luăm foarte în serios protecția confidențialității datelor. Toate datele personale colectate prin
intermediul site-ului web vor fi tratate ca strict confidențiale și vor fi utilizate numai așa cum este
prevăzut în această politică cu privire la cookie-uri.
Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție această politică cu privire la cookie-uri. Dacă nu sunteți
de acord cu modul în care vor fi utilizate datele cu caracter personal, vă rugăm să nu utilizați acest
site web.
Vom asigura acuratețea acestei politici cu privire la cookie-uri, menținând-o actualizată. Orice
modificare a acestei notificări privind cookie-urile va fi comunicată prompt pe această pagină și
ar trebui să verificați din când în când această secțiune pentru a vedea dacă s-au făcut modificări.
Dând clic pe butonul „Permite toate” de pe banner-ul cookie, sunteți de acord cu utilizarea tuturor
cookie-urilor și tehnologiilor similare în browserul dvs. Vă puteți schimba decizia în orice
moment utilizând modulul de consimțământ.
Veți găsi pe site-ul nostru pluginuri pentru rețelele sociale („butoane pentru rețelele sociale”)
care vă permit să partajați cu ușurință conținutul site-ului. Când faceți clic pe aceste butoane,
datele dvs. personale pot fi dezvăluite acestor platforme. Când faceți clic pe aceste butoane, o nouă
pagină va apărea pe platforma socială relevantă. Dacă sunteți deja conectat la contul dvs. pe
această platformă, probabil că veți fi automat conectat la contul dvs. prin intermediul acestei
pagini pop-up și, prin urmare, nu va trebui să vă conectați din nou. Dacă totuși nu sunteți conectat
(sau dacă nu v-ați abonat la platforma de socializare), pagina vă va solicita informațiile.
Nu avem control asupra modului în care aceste platforme de socializare utilizează datele dvs.
personale. Vă încurajăm să citiți notificările de confidențialitate ale diferitelor platforme de
socializare pe care le utilizați.
Pentru a afla mai multe despre modul în care aceste platforme de socializare utilizează datele dvs.
personale:
• Facebook
• Instagram
Dacă aveți întrebări cu privire la colectarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să
contactați responsabilul cu protecția datelor al Lion Communication Services la
dpo@publicisone.ro.
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Ce sunt cookie-urile?
Un „cookie” este un fișier mic care este plasat pe hard diskul computerului dvs. atunci când
navigați pe o pagină web, citiți un e-mail, instalați sau utilizați un software sau o aplicație mobilă.
Dacă alegeți să acceptați cookie-urile, fișierul este adăugat și cookie-ul vă ajută să analizați traficul
web sau vă anunță când vizitați un anumit site web.
Aceste date nu vă identifică direct, dar aplicația web vă poate oferi o experiență web
personalizată.
Ele sunt de obicei utilizate pentru buna funcționare a site-ului web și analiza traficului. În general,
modulele cookie permit aplicațiilor web să vă răspundă individual.

Informații despre cookie-uri
În cele ce urmează aveți informații detaliate cu privire la cookie-urile utilizate, scopul în care le
utilizăm, cine le plasează și ce durată de viață au ele.
Nume

Categorie

Scop

Cine il plasează

Tip

cookieconset

Necesare

cookiebot

HTTP

_ga

Statistici

Google LLC https://policies.goo
gle.com/privacy?hl=
en

HTTP

2 ani

_ga_#

Statistici

Cookie-urile necesare
ajută la a face un site
utilizabil prin
activarea funcţiilor de
bază, precum
navigarea în pagină şi
accesul la zonele
securizate de pe site.
Site-ul nu poate
funcţiona
corespunzător fără
aceste cookie-uri.
Acest cookie ajută la
înregistrarea și
păstrarea
consimțământului
utilizatorilor cu
privire la cookie-uri.
Înregistrează un ID
unic care este folosit
pentru a genera date
statistice despre cum
vizitatorii utilizează
site-ul.
Folosit de Google
Analytics pentru a
colecta date despre
numărul de vizite în
site

Durată
cookie
1 an

Google LLC https://policies.goo
gle.com/privacy?hl=
en

HTTP

2 ani

Cum puteți gestiona cookie-urile?
Puteți alege să acceptați sau să refuzați toate cookie-urile sau doar pe cele dintr-o anumită
categorie.
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Când navigați pe site-ul web pentru prima dată, puteți folosi butoanele din banner-ul cookie
pentru a vă gestiona preferințele cookie-urilor în funcție de tipul de cookie-uri. Puteți modifica
oricând preferințele dvs. privind cookie-urile utilizând modulul de consimțământ (clic pe linkul
„Modificați consimțământul pentru cookie-uri” din partea de jos a site-ului web).

Drepturile dumneavoastră
În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, asigurăm utilizatorilor acestui site
web următoarele drepturi:
(i)
dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: persoanele vizate pot
solicita informații legate de datele personale pe care operatorul și împuterniciții le dețin
despre acestea, inclusiv informații legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt
folosite acestea și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.
La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferită o copie a datelor personale prelucrate.
Dacă sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, operatorul își rezervă dreptul
de a percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.
(ii)
dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot
obține rectificarea datelor personale pe care le operatorul și/sau împuterniciții le
prelucrează. Operatorul și împuterniciții depun eforturi rezonabile pentru a menține
datele personale corecte, complete, actualizate și relevante, pe baza celor mai recente
informatii de care dispun;
(iii)
dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot
solicita ștergerea datelor personale prelucrate de operator sau împuterniciți. Operatorul
și împuterniciții trebuie să se conformeze acestei solicitări, dacă:
• Datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care
au fost colectate;
• Persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația sa particulară;
• Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi
revine operatorului.
cu excepția cazului în care datele sunt necesare:
a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
b) pentru conformarea de către operator cu o obligație legală;
c) în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau
în scopuri statistice; sau
d) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
(iv)
dreptul la restricționarea prelucrării: persoanele vizate pot obține restricționarea
prelucrării datelor personale, în cazul în care:
• contestă corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie
pentru a verifica corectitudinea,
• prelucrarea este nelegală și solicită restricționarea prelucrării în locul ștergerii
datelor personale,
• nu mai avem nevoie de datele personale, dar persoana vizată le solicită pentru
stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau
• persoana vizată are obiecții legate de prelucrare, pentru perioada necesară pentru
a verifica dacă motivele întemeiate ale operatorului prevalează.
(v)
dreptul la obiecție: persoanele vizate pot obiecta în orice moment la prelucrarea datelor
personale din motive legate de situația acestora particulară, cu condiția ca prelucrarea să
nu se bazeze pe consimțământul persoanei vizate ci pe interesele legitime ale
operatorului sau ale unei terțe părți. În acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate,
cu excepția cazului în care: (i) operatorul poate dovedi motive legitime și imperioase care
justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților
persoanei vizate sau (ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea
unui drept în instanță. Persoanele vizate care obiectează la prelucrare sunt rugate să
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(vi)

(vii)

specifice dacă doresc, de asemenea, ca datele personale să fie șterse.
dreptul la portabilitate a datelor: persoana vizată poate solicita transferul datelor
prelucrate în temeiul consimțământului sau în executarea unui contract, către ea însăși,
sau, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, direct către un alt operator;
dreptul de a depune o reclamație: persoanele vizate pot depune reclamații la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin
intermediul mecanismelor descrise pe site-ul ANSPDCP: www.dataprotection.ro.

De reținut:
Perioada de timp: Termenul de răspuns pentru solicitările persoanelor vizate este de 30 de zile,
ce poate fi prelungit, în cazul unor motive specifice legate de anumite cerințe legale sau de
complexitatea cererii, cu o perioadă suplimentară de 2 luni.
Restricționarea accesului: în anumite situații, accesul la toate sau o parte a datelor personale
poate fi restricționat din cauza unor cerințe legale. În cazul unui astfel de refuz cu privire la
cererea de acces, vor fi comunicate motivele refuzului.
Imposibilitatea identificării: în anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate în baza
elementelor de identificare furnizate în cerere. În astfel de cazuri, dacă persoana nu poate fi
identificată drept persoană vizată, operatorul nu poate da curs solicitării respectivei persoane, cu
excepția cazului în care oferă operatorului informații suplimentare care să permită identificarea.
Exercitarea drepturilor: Participanții își pot exercita drepturile menționate prin transmiterea
acesteia la adresa de e-mail dpo@publicisone.ro

Modificări ale politicii
Putem modifica ocazional această politică cu privire la cookie-uri și tehnologii similare. Acolo
unde este necesar sau impus de legislație, vă vom informa și / sau vă vom solicita consimțământul.
Vă rugăm să verificați politica la fiecare vizită pentru a citi ultima sa versiune.
Ultima actualizare: 1 octombrie 2021.
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