DECLARAȚIA CATAWIKI PRIVIND COOKIE-URILE
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Cookie-urile și alte tehnologii de localizare pot fi utilizate pe site-ul și aplicațiile noastre în diferite
moduri. Astfel că considerăm că este important să vă explicăm ce sunt Cookies și de ce sunt folosite de
către Catawiki. Vă rugăm citiți în detaliu informațiile următoare ca să întelegeți cum folosește Catawiki
Cookie-urile și care sunt opțiunile dvs.
Cu privire la datele personale ce sunt colectate, le manevrăm întotdeauna în conformitate cu Politica de
Confidențialitate de la Catawiki. Termenii principali sunt definiți în secțiunea de T
 ermeni și Condiții.
1. Ce sunt Cookies-urile
Un Cookie este o cantitate mică de date care este plasată în browserul calculatorului dvs. sau în
telefonul mobil. Modulele Cookie utilizează mai multe tehnici pentru a publica date sau pentru a citi
date de la dispozitivele utilizatorilor, cum ar fi de la calculator, laptop, tabletă sau smartphone, pentru a
vă identifica, de exemplu, sau pentru a vă stoca preferințele. Cele mai cunoscute Cookie-uri sunt fișiere
mici (text) care sunt plasate pe dispozitive și pot fi identificate din nou, ulterior. De asemenea, folosim
alte tehnici de urmărire, cum ar fi javascript-uri, etichete web (blocuri mici de cod instalate pe o pagină
web, aplicație sau anunț care pot prelua anumite informații despre dispozitiv și browserul pe care îl
utilizați) sau dispozitive cu amprente, identificatori de mobil și urmăriri URL. Toate aceste tehnologii sunt
denumite împreună ’Cookie-uri’ în această Declarație de Cookie. La sfârșitul acestei Declarații de
Cookie, puteți găsi o listă a tuturor Cookie-urilor pe care le folosim și scopului acestora.
2. Câtă vreme rămân active Cookie-urile Catawiki?
Cookie-urile pe care le folosim variază în funcție de durata vieții. O "sesiune de cookie-uri" va expira
când închideți browserul în timp ce un "cookie persistent" va rămâne în dispozitiv pentru o anumită
perioadă. Consultați tabelul de la sfârșitul acestei Declarații de Cookie pentru perioadele specifice de
păstrare. Puteți șterge toate Cookie-urile din browser ori de câte ori doriți prin setările de Cookie din
browserul dvs. Locul în care sunt plasate aceste setări diferă în funcție de browserul pe care îl utilizați.
Pentru a afla unde sunt ale dvs., utilizați funcția de căutare din pagina de setări sau utilizați funcția de
ajutor din browser.
3. Ce Cookie-uri folosește Catawiki?
Utilizăm așa-numitele Cookie-uri de Primă Parte, precum și Cookie-urile de Terță parte. Cookie-urile de
prima parte sunt plasate și citite de către Catawiki. Cookie-urile terță parte sunt cookie-urile care sunt
plasate și / sau citite de terțe părți. De asemenea, folosim așa-numitele cookie-uri de urmărire. Propriile
cookie-uri de urmărire a primului partid sunt utilizate exclusiv pentru a vă urmări obiceiurile de navigare
pe platforma noastră online. Cookie-urile de urmărire terță pot fi, de asemenea, folosite pentru a urmări
obiceiurile dvs. de navigare pe mai multe site-uri (altele), nu doar pe Platforma noastră online. Nu putem
controla astfel de urmărire și, prin urmare, ne-ar plăcea să vă referim la politicile de confidențialitate ale
părților terțe implicate. În tabelul de la sfârșitul acestei declarații de cookie-uri, puteți vedea exact care
terțe părți plasează cookie-urile terțe pe Catawiki.
Cookie-uri Funcționale. Functional Cookies are Cookies that are necessary, in order to make the use of
the Online Platform or certain features possible. There is, for instance, a Cookie that makes sure you
stay signed in and do not have to continuously sign in when you click on a link on the Online Platform.
These Cookies are placed independently of your consent when you visit the Online Platform or use
relevant features. We also use Functional Cookies to:
● Verificați ce fel de cont aveți
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●
●
●
●

Detectați dacă sunteți autentificat
Stocați tipul dispozitivului ce a fost utilizat pentru a vizita Platforma Online
Verificați dacă este utilizată galeria sau lista
Verificați dacă sunteți pe pagina principală sau pe portalul colecționarului

Cookie-uri Analitice și de Cercetare. These Cookies capture how visitors use the Online Platform. We
can use the information from these Cookies to analyse the use of the Online Platform and determine
what causes errors on the Online Platform. Some of them are placed independently of your consent
when you visit Catawiki, e.g. those that only collect aggregated data. Cookie-urile Analitice și de
cercetare sunt utilizate pentru a:
● Urmări numărul de utilizatori de pe Platforma Online
● Urmări cât timp petreceți pe Platforma Online
● Urmări ordinea în care vizualizați diferite pagini web
● Decide ce părți din Platforma Online au nevoie de îmbunătățiri
● Vă arăta cum efectuați sondajul de opinie
● Înțelege ce fel de utilizator sunteți
Cookie-uri Preferențiale. Utilizăm aceste Cookie-uri pentru a afla ce vă place și cum vă comportați pe
Platforma Online. În baza acesteia, vă putem arăta loturile la licitație care se potrivesc cel mai bine
intereselor dvs. Pentru a vă arăta conținutul personalizat pe Platforma noastră Online, utilizăm aceste
Cookie-uri pentru:
● Urmări comportamentul dvs pentru a avea o idee cu privire la interesele dvs
● Stocați ID-ul licitației pe care ați ales să o vedeți
Cookie-uri Comerciale. Aceste Cookie-uri sunt utilizate pentru a vă arăta reclamele de pe un site terț ce
se potrivește intereselor dvs conform comportamentului pe Platforma Online, de exemplu, loturile pe
care le-ați vizualizat și pentru a:
● Urmări care reclame au fost deja vizualizate pentru a nu vizualiza aceleași reclame de fiecare
dată
● Verifica dacă ați dat click pe o anume reclamă
Cookie-urile Rețelelor Sociale. Dorim să oferim utilizatorilor noștri oportunitatea de a împărtăși
experiențele lor cu privire la Platforma noastră Online și Serviciile noastre prin intermediul rețelelor
sociale. Din acest motiv, am plasat câteva butoane de rețele sociale și opțiuni pe Platforma noastră
Online. Prin intermediul acestor butoane și opțiuni, furnizorul rețelei sociale respective poate plasa
Cookie-uri, pe care le va putea citi ulterior. Aceste Cookie-uri permit:
● Utilizatorilor înregistrați ale platformelor de rețele de socializare selectate să distribuie în mod
direct conținutul din Platforma Online
● Utilizatorilor să vizualizeze video-uri integrate din canalul nostru oficial de youtube, folosind
modul de confidențialitate îmbunătățit al YouTube
4. Cum puteți controla utilizarea de Cookie-uri?
Vă puteți gestiona setările de Cookie din browserul pe care îl utilizați. Urmați instrucțiunile furnizate de
browser pentru a accepta, elimina sau respinge cookie-urile. Vă rugăm rețineți faptul că cookie-urile
noastre de prima parte joacă un rol important în serviciul nostru. Dacă decideți să nu le acceptați, acest
lucru ar putea afecta disponibilitatea și funcționalitatea unora dintre funcțiile noastre, care fac platforma
noastră online ușor de utilizat și atractivă. De exemplu, atunci când dezactivați cookie-urile, este posibil
să fie nevoie să vă conectați la fiecare vizită. Pentru a gestiona Cookie-urile din terțe părți, puteți vizita
site-ul  http://www.networkadvertising.org/ or http://www.youronlinechoices.com/. Aceste site-uri vă
2

permit blocarea Cookie-urilor din anumite terțe părți. Dacă decideți să opriți anumite Cookie-uri, veți
putea vizualiza în continuare reclamele online, însă, aceste reclame nu vor fi personalizate în funcție de
preferințele și interesele dvs.
5. Acest Contract de Cookie-uri poate fi modificat?
Putem modifica sau suplimenta acest Contract de Cookie-uri. Ne străduim să fim la curent cu toate
informațiile noastre referitoare la Cookie-uri, dar să scoatem în evidență faptul că prezentările
Cookie-urilor sunt întotdeauna aproape instantanee. Datorită inovațiilor constante ale Platformei Online,
și a faptului că Internetul și diferitele părți implicate sunt în continuă schimbare, este posibil ca
Cookie-urile actualizate și detaliile Cookie-urilor să nu fie disponibile în acest Contract de Cookie-uri.
6. Contact
Pentru întrebări cu privire la Contractul de Cookie și utilizarea de Cookie-uri pe Platforma noastră
Online, ne puteți contacta oricând trimițându-ne un email la privacy@catawiki.com.
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Numele
Cookie-urilor

Cookie-urile sunt
setate de

Scopul Cookie-urilor

Durata
Cookie-urilor

Catawiki

cw_ab

catawiki

Analitic & Cercetare

20 ani

Catawiki

ab_first_visit

catawiki

Analitic & Cercetare

sesiune

Catawiki

_catawiki_session
_id1

catawiki

Funcțional

sesiune

Catawiki

auction_view_mo
de

catawiki

Funcțional

1 an

Catawiki

authorization_tok
en

catawiki

Funcțional

10 ani

Catawiki

device_type

catawiki

Funcțional

sesiune

Catawiki

_catawiki_view

catawiki

Funcțional

sesiune

Catawiki

logged_in

catawiki

Funcțional

10 ani

Catawiki

show_closed_lots
_auction_id

catawiki

Funcțional

sesiune

Catawiki

user_name

catawiki

Funcțional

10 an

Catawiki

disable_cookiebar

catawiki

Funcțional

10 ani

Catawiki

dont_show_cooki
e_bar_again

catawiki

Funcțional

1 an

Catawiki

cto_lwid

catawiki

Funcțional

1 an

Catawiki

cw_recently_view
ed_categories

catawiki

Comercial, Preferințe

3 luni

Catawiki

cw_recently_view
ed_lots

catawiki

Comercial, Preferințe

3 luni

Catawiki

cw_sid

catawiki

Comercial, Preferințe

sesiune

Catawiki

twitter_visitor_typ
e

catawiki

Comercial, Preferințe

sesiune

Catawiki

criteo_visitor_typ
e

catawiki

Comercial, Preferințe

sesiune

Catawiki

_dc_gtm_UA-528
9161-2

catawiki

Comercial, Preferințe

sesiune

Catawiki

_dc_gtm_UA-528
9161-5

catawiki

Comercial, Preferințe

sesiune

Catawiki

cwmu

catawiki

Comercial, Preferințe

1 an

Criteo

acdc

criteo.com

Comercial, Preferințe

2 ani

Criteo

eid

criteo.com

Comercial, Preferințe

6 luni

Criteo

evt

criteo.com

Comercial, Preferințe

6 luni

Criteo

sess

criteo.com

Comercial, Preferințe

6 luni

Criteo

tk

criteo.com

Comercial, Preferințe

sesiune

Criteo

udc

criteo.com

Comercial, Preferințe

6 luni

Criteo

uei

criteo.com

Comercial, Preferințe

14 zile

Criteo

uic

criteo.com

Comercial, Preferințe

6 luni

Criteo

uid

criteo.com

Comercial, Preferințe

1 an

Criteo

zdi

criteo.com

Comercial, Preferințe

6 luni

Doubleclick

DSID

.doubleclick.net

Comercial, Preferințe

7 zile
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Doubleclick

IDE

.doubleclick.net

Comercial, Preferințe

2 ani

Doubleclick

id

.doubleclick.net

Comercial, Preferințe

2 ani

Facebook

locale

.facebook.com

Comercial, Preferințe,
Rețele Sociale

15 luni

Facebook

c_user

.facebook.com

Rețele Sociale

15 luni

Facebook

csm

.facebook.com

Rețele Sociale

1 an

Facebook

datr

.facebook.com

Rețele Sociale

15 luni

Facebook

fr

.facebook.com

Rețele Sociale

1 an

Facebook

lu

.facebook.com

Rețele Sociale

1 an

Facebook

pl

.facebook.com

Rețele Sociale

15 luni

Facebook

s

.facebook.com

Rețele Sociale

15 luni

Facebook

sb

.facebook.com

Rețele Sociale

15 luni

Facebook

xs

.facebook.com

Rețele Sociale

15 luni

Google Analytics

_ga

catawiki

Analitic & Cercetare

2 ani

Google Analytics

_gid

catawiki

Analitic & Cercetare

24 ore

Google Analytics

__gat

catawiki

Analitic & Cercetare

1 minut

Google Analytics

_gac_UA-5289161
1-1

catawiki

Analitic & Cercetare

90 zile

Google Analytics

AMP_TOKEN

catawiki

Analitic & Cercetare

30 de secunde
până la un an

Hotjar

_hjClosedSurveyI
nvites

hotjar.com

Analitic & Cercetare

1 an

Hotjar

_hjIncludedInSam
ple

hotjar.com

Analitic & Cercetare

1 an

Hotjar

_hjDonePolls

hotjar.com

Analitic & Cercetare

1 an

Hotjar

_hjMinimizedPolls

hotjar.com

Analitic & Cercetare

1 an

Hotjar

_hjDoneTestersWi
dgets

hotjar.com

Analitic & Cercetare

1 an

Hotjar

_hjMinimizedTest
ersWidgets

hotjar.com

Analitic & Cercetare

1 an

Hotjar

_hjDoneSurveys

hotjar.com

Analitic & Cercetare

1 an

Ingenious
Technologies

catawikiamc

catawiki

Comercial

1 an

New Relic

NREUM

newrelic.com

Analitic & Cercetare

sesiune

New Relic

NRAGENT

newrelic.com

Analitic & Cercetare

sesiune

New Relic

JSESSIONID

newrelic.com

Analitic & Cercetare

sesiune

Pinterest

_pinterest.cm

.pinterest.com

Rețea Socială

1 an

Usabilla

usbls

usabilla.com

Analitic & Cercetare

sesiune

Youtube

SID

.youtube.com

Comercial

2 ani

Youtube

GEUP

.youtube.com

Comercial

1 ani

Youtube

HSID

.youtube.com

Comercial

2 ani

Youtube

LOGIN_INFO

.youtube.com

Comercial

2 ani

Youtube

PREF

.youtube.com

Comercial

2 ani

Youtube

SAPISID

.youtube.com

Comercial

2 ani

Youtube

SID

.youtube.com

Comercial

2 ani

Youtube

SSID

.youtube.com

Comercial

2 ani
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Youtube

VISITOR_INFO1_L
IVE

.youtube.com

Comercial

1 an

Youtube

YSC

.youtube.com

Comercial

sesiune
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