
Politica de cookies a site-urilor aflate in proprietatea 
TOP TRAVEL GOLD
Cookie-urile sunt alcătuite din porțiuni de cod instalate în browser, care ajută proprietarul în furnizarea serviciului în conformitate 
cu scopurile descrise. Unele dintre scopurile pentru care sunt instalate modulele cookie pot necesita, de asemenea, 
consimțământul utilizatorului.
În cazul în care instalarea cookie-urilor se bazează pe consimțământ, acest consimțământ poate fi retras în mod liber în orice 
moment, urmând instrucțiunile din acest document.

Cookie-uri tehnice și cookie-uri care servesc unor scopuri statistice agregate

Activitatea strict necesară pentru funcționarea site-urilor
Site-ul www.toptravelbc.ro pentru a salva sesiunea utilizatorului și pentru a efectua alte activități strict necesare pentru 
funcționarea acestui site, de exemplu în legătură cu distribuția traficului.

Activitatea privind salvarea preferințelor utilizatorilor, optimizarea și statisticile agregate.
Site-ul detinut de TOP TRAVEL GOLD SRL  utilizează cookie-uri pentru a salva preferințele de navigare ale utilizatorilor și pentru 
a optimiza experiența de navigare a acestora. Printre aceste cookie-uri se numără, de exemplu, cele utilizate pentru stabilirea 
preferințelor lingvistice și valutare ale utilizatorului sau pentru gestionarea statisticilor angajate direct de către proprietarul site-
ului.

Alte tipuri de cookie-uri sau terțe părți care instalează Cookies
Unele dintre serviciile enumerate mai jos colectează statistici într-o formă anonimă și agregată și nu pot solicita consimțământul 
Utilizatorului sau pot fi administrate direct de către Proprietar - în funcție de modul în care sunt descrise - fără ajutorul unor terțe 
părți.

În cazul în care serviciile sunt incluse în instrumentele listate mai jos, acestea pot fi utilizate pentru a urmări obiceiurile de 
navigare ale utilizatorilor - în plus față de informațiile specificate aici și fără ca Proprietarul sa stie. Pentru informare, va rugam sa 
consultați politica de confidențialitate a serviciilor listate.

Google Analytics

Cartografierea zonelor de interes și înregistrarea sesiunii
Serviciile de cartografiere a zonelor de interes sunt utilizate pentru a afișa zonele unei pagini în care utilizatorii utilizează cel mai 
frecvent mouse-ul sau fac click pe acesta. Aceasta arată unde sunt punctele de interes. Aceste servicii permit monitorizarea și 
analizarea traficului web și urmărirea comportamentului utilizatorului. Unele dintre aceste servicii pot să înregistreze sesiunile și 
să le pună la dispoziție pentru o redare vizuală ulterioară.

Hotjar Heat Maps & Înregistrări (Hotjar Ltd.)
Hotjar este un serviciu de înregistrare a sesiunilor și de cartografiere a zonelor de interes, furnizat de Hotjar Ltd. Hotjar onorează 
anteturile generice "Do not Track". Aceasta înseamnă că browserul își poate pune scriptul să nu colecteze niciunul dintre datele 
utilizatorului. Aceasta este o setare disponibilă în toate browserele importante. Cei interesati pot gasi mai multe informatii despre 
opțiunea de dezactivare a Hotjar www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out . Datele personale colectate: cookie-uri, date de 
utilizare și diferite alte tipuri de date sunt conform specificațiilor din politica de confidențialitate a 
serviciului. www.hotjar.com/privacy

Interacțiunea cu platformele live chat
Acest tip de serviciu permite utilizatorilor să interacționeze cu platforme de chat terțe, parte direct din paginile acestui site, pentru 
a ne contacta și a fi contactat de acest serviciu de asistență pentru site. Dacă unul dintre aceste servicii este instalat, acesta 
poate colecta date de navigare și utilizare în paginile în care este instalat, chiar dacă utilizatorii nu utilizează în mod activ 
serviciul. În plus, pot fi înregistrate conversații live chat.

Re-marketingul și vizarea comportamentală
Acest tip de serviciu permite acestui site și partenerilor săi să informeze, să optimizeze și să transmita publicitatea bazată pe 
utilizarea trecută a acestui site de către Utilizator. Această activitate se realizează prin urmărirea datelor de utilizare și prin 
utilizarea modulelor cookie, informații care sunt transferate partenerilor care gestionează activitatea de re-marketing și de 
direcționare comportamentală. În plus față de orice opțiune de renunțare oferită de oricare dintre serviciile de mai jos, utilizatorul 
poate renunța la utilizarea serviciilor cookie ale unui terț prin accesarea paginii de dezactivare a Inițiativei de publicitate în rețea.

Re-marketingul Facebook (Facebook, Inc.)
Remarketingul Facebook este un serviciu de direcționare în funcție de remarketing și de comportament furnizat de Facebook, 
Inc. care conectează activitatea acestui site cu rețeaua de publicitate Facebook. Datele personale colectate: cookie-uri și date de 
utilizare.
Pentru politica de confidentialitate, va rugam accesati: www.facebook.com/privacy/explanation

Re-marketingul prin Google Analytics pentru publicitate grafică (Google Inc.)
Google Analytics pentru publicitate grafică este un serviciu de direcționare în funcție de remarketing și de comportament furnizat 
de Google Inc. care conectează activitatea de urmărire efectuată de Google Analytics și cookie-urile sale cu rețeaua de 

http://www.toptravelbc.ro/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.hotjar.com/privacy
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out


publicitate Adwords și cookie-ul Doubleclick. Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Pentru politica de confidentialitate, va rugam accesati: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Gestionarea etichetelor
Acest tip de serviciu îi ajută pe proprietar să gestioneze etichetele sau scripturile necesare pe acest site într-o manieră 
centralizată. Acest lucru duce la transmiterea datelor utilizatorilor prin intermediul acestor servicii, ceea ce poate duce la 
păstrarea acestor date.

Managerul de etichete Google (Google LLC)
Managerul de etichete Google este un serviciu de gestionare a etichetelor furnizat de Google LLC. Datele personale colectate: 
cookie-uri și date de utilizare https://policies.google.com/privacy?hl=en

Cum să oferiți sau să retrageți consimțământul pentru instalarea cookie-urilor
În plus față de ceea ce este specificat în acest document, utilizatorul poate gestiona preferințele pentru modulele cookie direct din
browserul propriu și poate împiedica - de exemplu - terțe părți să instaleze cookie-uri. Prin preferințele browserului, este posibilă 
ștergerea Cookie-urilor instalate în trecut, inclusiv cookie-urile care ar fi putut salva consimțământul inițial pentru instalarea 
cookie-urilor de către acest web site.
Utilizatorii pot, de exemplu, să găsească informații despre modul de gestionare a modulelor cookie în cele mai frecvent utilizate 
browsere la următoarele adrese:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411
Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

În ceea ce privește cookie-urile instalate de terțe părți, Utilizatorii își pot gestiona preferințele și își pot retrage consimțământul 
făcând clic pe link-ul de renunțare (dacă este furnizat), utilizând mijloacele furnizate în politica de confidențialitate a terței părți 
sau contactând terțul.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, proprietarul informează că Utilizatorii pot urma instrucțiunile furnizate de către EDAA 
(UE) la: www.youronlinechoices.eu
Astfel de inițiative permit utilizatorilor să își aleagă preferințele de urmărire pentru majoritatea instrumentelor de publicitate. 
Proprietarul recomandă astfel ca utilizatorii să utilizeze aceste resurse în plus față de informațiile furnizate în acest document.

Proprietarul și controlorul de date
S.C.TOP TRAVEL GOLD  S.R.L.
Str. 9 Mai nr. 52, sc. B, ap. 2, Bacau
600023
Adresa de email a proprietarului: toptravel@bacau.rdsmail.ro și travel_top@yahoo.com 

Deoarece instalarea cookie-urilor de catre o terță parte și a altor sisteme de urmărire prin intermediul serviciilor utilizate în cadrul 
acestui site nu poate fi controlată tehnic de către proprietar, orice referințe specifice la cookie-urile și sistemele de urmărire 
instalate de terțe părți trebuie să fie considerate orientative. Pentru a obține informații complete, utilizatorul este rugat să consulte
politica de confidențialitate pentru serviciile terțe respective listate în acest document.

Având în vedere complexitatea obiectivă în ceea ce privește identificarea tehnologiilor bazate pe cookie-uri, utilizatorii sunt 
încurajați să contacteze proprietarul în cazul în care doresc să primească orice informații suplimentare privind utilizarea cookie-
urilor de către acest web site.
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