Politica privind modulele Cookie

HEINEKEN ROMANIA S.A. („HEINEKEN”) prelucreaza datele dumneavoastră personale
colectate prin intermediul acestui site Web consacrat mărcii Neumarkt® („site-ul Web”) in
conformitate cu Directiva 95/46/CE, privind protejarea persoanelor in privința prelucrarii datelor
personale si libera circulatie a acestor date si Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor
personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice
Protectia datelor dumneavoastra personale in cursul prelucrarii este o preocupare majora pentru
HEINEKEN. Dorim sa va oferim o experienta sigura asigurand confidentialitatea si securitatea
datelor dumneavoastră personale.
HEINEKEN procesează numai datele personale furnizate companiei HEINEKEN benevol de
utilizatorii individuali ai site-ului Web, precum numele şi prenumele utilizatorului, adresa de email, varsta, adresa şi țara de reşedință.
Aceste date sunt folosite in scop de marketing si publicitate si pot fi relevante dacă doriți, de
exemplu, să primiți informații actualizate despre Neumarkt® sau să participați la un concurs
legat de Neumarkt®.
Dupa ce trimiteti formularul de confirmare a limitei de varsta si intrati pe site-ul Web, acesta va
utiliza asa-numitele „module cookie”. Modulele cookie sunt fisiere text mici, pe care site-ul Web
le stocheaza pe calculatorul dvs.
Accesarea, corectarea şi ştergerea
Puteți solicita ca HEINEKEN să vă ofere acces la datele personale pe care le-a colectat despre
dvs. în orice moment. De asemenea aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale puteți
sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si solicita companiei HEINEKEN să
corecteze sau să şteargă aceste date personale; rețineți că şi dvs. puteți şterge datele dvs.
personale, dezactivând profilul personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa
pe email la adresa webcentre@heineken.com. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va
adresa justitiei.
Politica privind modulele cookie
Acest site Web dedicat mărcii Neumarkt® („Site-ul Web”) este furnizat de HEINEKEN Romania
S.A. („HEINEKEN”). După ce trimiteți formularul de confirmare a limitei de vârstă şi intrați pe
site-ul Web, acesta va utiliza aşa-numitele „module cookie”. Modulele cookie sunt fişiere text
mici, pe care site-ul Web le stochează pe calculatorul dvs.

Modulele cookie utilizate pe site-ul Web
Site-ul Web utilizeaza module cookie in urmatoarele scopuri:
1. Modulele cookie functionale: module cookie utilizate pentru a imbunatati usurinta in
utilizare a site-ului Web pentru vizitatori. De exemplu, un modul cookie este plasat pentru
a retine setarile pentru tara si limba preferata si informatiile pe care le-ati trimis catre
pagina de confirmare a limitei de varsta. Fara acest modul cookie, ar trebui sa retrimiteti
formularul de confirmare a limitei de varsta inainte de a putea vizita orice pagina de pe
site-ul Web. Modulele cookie functionale ale site-ului Web care sunt stocate de
Neumarkt® pe calculatorul dvs. raman valabile numai pe durata sesiunii dvs. pe site-ul
Web.
2. Modulele cookie Analytics: Neumarkt® utilizeaza modulele cookie Google Analytics, cu
scopul de a analiza modul in care vizitatorii folosesc site-ul Web. Astfel, Neumarkt® poate
aduce imbunatatiri modului de utilizare a site-ului Web. Google proceseaza numai datele
obtinute prin intermediul site-ului Web dintr-un formular cu caracter anonim. Vizitati siteul www.google.com/analytics pentru mai multe informatii despre Google Analytics.
3. Module cookie terte: site-ul Web permite utilizarea modulelor cookie ale unor pluginuri
sociale apartinand mai multor parti terte. Aceasta permite utilizatorului sa partajeze
continut de pe site-ul Web pe anumite retele sociale. Aceste pluginuri imbunatatesc, de
asemenea, usurinta in utilizare a site-ului Web. De exemplu, cu pluginul Facebook de pe
site-ul Web, utilizatorii pot sa se inregistreze foarte simplu pe site-ul Web cu detaliile
contului lor de Facebook. Utilizarea informatiilor colectate de aceste parti terte prin
intermediul pluinurilor sociale este exclusiv determinata de aceste parti terte, deoarece
Neumarkt® nu poate citi aceste module cookie (la fel cum nici aceste parti terte nu pot citi
modulele cookie Neumarkt®). Pentru informatii despre modulele cookie apartinand unor
parti terte, cititi politicile corespunzatoare ale acestora.
Modificarea setărilor
Modificând setările din browserul Web, puteti fi anuntat(a) daca un modul cookie este stocat pe
calculatorul dvs. De asemenea, prin modificarea setarilor puteti determina browserul dvs. sa nu
accepte module cookie de la acest Site Web. Totusi, daca browserul dvs. nu accepta module
cookie de la acest site Web, este posibil sa nu puteti accesa sau utiliza toate caracteristicile
acestui site Web.
Contact
Această Politică de confidențialitate şi privind modulele cookie poate fi modificată în timp.
Aceste modificări vor fi aplicabile imediat după publicarea Politicii de confidențialitate şi

privind modulele cookie modificate. Utilizatorii site-ului web sunt sfătuiți să citească periodic
Politica de confidențialitate şi privind modulele cookie, pentru posibilele modificări.

