Politica de cookie-uri
Un cookie este un fișier text pe care un site îl trimite browser-ului să îl stocheze pe dispozitivul
dumneavoastră pentru a reţine informații despre dumneavoastră ca utilizator al website-ului:
informații de conectare, preferințe de limbă etc. Aceste cookie-uri sunt setate de noi și numite
cookie-uri de prima parte. CTE Trailers SRL folosește și cookie-uri ale unor terțe părți pentru
eforturile de marketing.
Mai precis, folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire în următoarele scopuri:
•
•
•
•

Pentru a vă ajuta în navigarea pe internet;
Pentru a vă asista în cazul în care aveți nevoie de suport online;
Pentru a analiza modul în care explorați produsele și serviciile noastre;
Pentru asistență în eforturile noastre de marketing, inclusiv publicitate comportamentală.

Mai jos este o listă detaliată a cookie-urilor pe care le folosim pe site-ul nostru. Site-ul nostru este
scanat cu ajutorul instrumentului nostru de scanare cookie în mod regulat pentru a menține o listă
cât mai exactă posibil. Clasificăm modulele cookie în următoarele categorii:
•
•

Cookie-uri statistice
Cookie-uri de marketing

Cookie-uri statistice (1)
Aceste cookie-uri ajută proprietarii site-urilor să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu
site-urile prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.
Denumire cookies
_ga

Furnizor

Descriere

Ctetrailers.ro

_gat

Ctetrailers.ro

_gid

Ctetrailers.ro

Tip

Înregistrează un ID unic utilizat pentru a HTTP
genera date statistice despre modul în
care vizitatorul utilizează website-ul.
Utilizat de Google Analytics pentru a HTTP
reduce rata solicitărilor.
Înregistrează un ID unic utilizat pentru a HTTP
genera date statistice despre modul în
care vizitatorul utilizează website-ul.

Durata
timp de
expirare
2 ani
Sesiune
Sesiune

Cookie-uri de marketing (2)
Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a observa trecerea utilizatorilor de la un site la altul.
Scopul este de a afişa reclame relevante şi captivante pentru utilizatorii individuali și, prin urmare,
mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terțe.
Denumire cookies
ads/ga-audiences

Furnizor
Google.com

Descriere

Tip

Utilizat de Google AdWords Pixel
pentru a re-implica vizitatorii
care sunt susceptibili de a se
converti în clienți pe baza
comportamentului online al
vizitatorilor pe site-uri web.

Durata
timp de
expirare
Sesiune

IDE

Doubleclick.net

pagead/1p-user-list/#

Google.com

test_cookie

Doubleclick.net

UUID#[abcdef0123456789]{32}

Ctetrailers.ro

Utilizat de Google DoubleClick HTTP
pentru a înregistra și raporta
acțiunile
utilizatorului
de
website în urma vizualizării sau
click-ului pe una dintre
reclamele
agenției
de
publicitate cu scopul de a
măsura
eficiacitatea
unei
reclame și de a prezenta
utilizatorului reclame țintite.
Neclasificat.
Pixel

2 ani

Utilizat pentru a verifica dacă HTTP
browser-ul
utilizatorului
suportă cookie-uri.
Neclasificat.
HTTP

Sesiune

Sesiune

Sesiune

