Politica de Cookie-uri
LUXURIA CENTRUM

Cookie-urile
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date,
cunoscute sub numele de cookie-uri.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul
dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi
preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai
trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Statisticile Google Analytics și site-uri
De asemenea, folosim aceste tehnologii pentru a colecta informații de utilizare și statistici privind utilizarea siteurilor Web. De exemplu, colectăm informații despre vizitele de pagină și de navigare pentru a determina ce articole
și subiecte sunt de interes și dacă utilizatorii pot găsi cu ușurință conținutul. În mod similar, colectăm informații
despre articolele pentru a determina ce conținut este cel mai de interes utilizatorilor. De asemenea, folosim
informațiile de utilizare pentru a genera diverse rapoarte privind utilizarea site-urilor Web. Aceste rapoarte conțin
informații agregate despre utilizatori și nu identifică individual utilizatorii. Dacă sunteți un utilizator înregistrat,
putem, de asemenea, să colectăm informații cu privire la interesele specifice pe care le aveți, inclusiv ce articole ați
vizualizat pe site pentru a înțelege ce conținut vă interesează cel mai mult.
Informații despre cookie-urile utilizate pe website-ul http://luxuria.center pot fi găsite mai jos.

Categorii de cookie-uri

Cookie-uri Strict Necesare
Aceste cookie-uri sunt necesare ca site-ul web să funcționeze și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre. De
obicei, ele sunt setate doar ca răspuns la acțiunile pe care le efectuați pentru a solicita servicii, precum setarea
preferințelor pentru confidențialitate, conectare sau completarea de formulare. Fără aceste cookie-uri, unele părți
ale site-ului nostru sau serviciul cerut vor fi imposibil de oferit.

Cookie-uri Analitice
Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic pentru a putea măsura și îmbunătăți
performanța site-ului nostru. Ne ajută să aflăm care pagini sunt cele mai populare și cele mai puțin populare și să
vedem cum utilizează vizitatorii site-ul.

Toate informațiile strânse de aceste cookie-uri sunt agregate, deci, anonime. Dacă nu acceptați aceste cookie-uri
nu vom ști când ne-ați vizitat site-ul și nu îi vom putea monitoriza performanța.

Cookie-uri de Funcţionalitate
Aceste cookie-uri permit site-ului web să ofere funcționare îmbunătăţită și personalizare, inclusiv să îşi amintească
alegerile utilizatorului, limba preferată sau locația. Ele ar putea fi setate de noi sau de furnizorii terți ale căror
servicii le-am adăugat la paginile noastre.
Dacă nu acceptați aceste cookie-uri, s-ar putea ca unele sau toate aceste servicii să nu funcționeze corespunzător.

Cookie-uri de Publicitate
Aceste cookie-uri ar putea fi setate de noi sau de partenerii noștri de publicitate. Ar putea fi folosite de acele
companii pentru a realiza un profil al intereselor dumneavoastră și pentru a vă arăta reclame relevante pe alte siteuri.
Nu stochează direct informații cu caracter personal, ci sunt bazate doar pe identificarea browserului și dispozitivul
dumneavoastră de acces la internet. Dacă nu acceptați aceste cookie-uri, veți avea parte de publicitate mai puțin
relevantă.

Cookies pe acest site
Nume
_ga

Scopul
Seteaza un ID unic necesar pentru a calcula date si rapoarte de trafic

_gat

Utilizat pentru a reduce rata solicitărilor

_gid

Se folosesc pentru a difernenta un utilizator de altul
Utilizat de pentru a re-implica vizitatorii care sunt susceptibili de a converti catre
clienți pe baza comportamentului online al vizitatorilor pe site-uri web.

ads/ga-audiences

De aici puteti puteti activa optiunea de dezactivare Google Analytics si puteti modifica setarile browserului
dumneavoastra aici.

