
1/7 

 

Septembrie 2019 

 

Politică de utilizare cookie-uri și tehnologii similare 

 

Stack Post&Logistics S.R.L., sub marca STACK CURIER, cu sediul social în strada Ana Ipatescu, 

nr.44, Construcția C6, Jilava, judetul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1671/2019, având CUI RO 40966952, telefon 021 9949 („Stack 

Curier” sau „Operator/ul” sau „Noi”) utilizează cookie-uri pe website-ul de internet 

www.stack-curier.ro („Website-ul”), operat de aceasta, pentru următoarele scopuri: 

 

o De funcționare a Website-ului; 

o De analiza a preferințelor vizitatorilor Website-ului; 

o De analiză a comportamentului vizitatorilor Website-ului; 

o De publicitate a produselor sale comercializate pe Website 

Această Politică de utilizare cookie-uri și tehnologii similare se completează cu Politica privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal publicata pe Website.  

 

1. Ce este un „cookie”? 

Un “cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe 

computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează 

Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de un web-server unui browser (de 

exemplu, fără a se limita la: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox) și este complet “pasiv” 

(nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard 

drive-ul utilizatorului). 

Un cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Durata de 

existență a unui cookie este determinată. Tehnic, doar webserver-ul care a transmis cookie-ul îl 

poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat 

webserver-ului respectiv.  

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet 

(de exemplu: setările limbii în care se dorește accesarea unui website, păstrarea unui user logat 

în contul de webmail, securitatea online banking, păstrarea produselor în coșul de cumpărături, 

etc.). 

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în 

cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet. In functie de durata lor de 

stocare, există două categorii principale de cookie-uri: 

 Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al 

browser-ului web pentru ca aceste să le memoreze până când utilizatorul iese de pe 

websiste-ul respectiv sau închide fereastra browserului (exemplu: în momentul 

logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare); 

 Cookie-uri persistente- acestea sunt stocate pe hardrive-ul unui computer sau altui 

echipament terminal (și în general au o durata prestabilită). Cookie-urile persistente le 
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includ și pe cele plasate de pe un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la 

momentul respectiv- cunoscute sub numele de “third party cookie” (cookie-uri plasate de 

terți)- care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator astfel 

încât sa fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori. 

De asemenea, cookie-urile se mai pot împarți în funcție de entitatea care le gestionează, putând 

fi: 

 proprii (în acest caz, ale Stack Curier) sau  

 ale altor persoane (cookie-uri ale terțelor părți). Cookie-uri plasate de terți („third party 

cookies”), cum sunt cookie-urile rețelelor sociale (Facebook, Twitter), sunt plasate de un 

alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv și ar putea fi 

folosite în mod anonim pentru a memora istoricul de navigare al unui utilizator, astfel 

încât acestuia sa-i fie livrată publicitate cât mai relevantă. Acest tip de cookie-uri pot fi 

blocate de un utilizator prin intermediul setărilor browser-ului de internet. 

În funcție de scopul lor, cookie-urile pot fi: 

 cookie-uri tehnice (necesare pentru navigare),  

 cookie-uri de performanță/analiză (colectează informații despre modul în care cititorii 

utilizează un website, cum ar fi paginile cele mai populare, ce metodă de conectare între 

pagini este cea mai eficientă, dacă utilizatorii întâmpină mesaje de eroare de pe paginile 

web, etc.),  

 cookie-uri funcționale/preferințe (țin minte alegerile pe care le face utilizatorul),  

 cookie-uri publicitare (pentru gestionare de spații publicitare online) sau cookie-uri de 

publicitate comportamentală (publicitate online). 

Informații suplimentare cu privire la cookie-uri se găsesc prin accesarea următorului website: 

www.allaboutcookies.org . 

 

2. Cookie-urile folosite pe Website-ul www.stack-curier.ro   

Conform legii, putem stoca cookie-uri pe in echipamentul terminal al dumneavoastră în cazul în 
care acestea sunt strict necesare pentru operarea Website-ului. Pentru toate celelalte tipuri de 
cookie-uri avem însă nevoie de acordul dumneavoastră. 

Website-ul utilizează, pe lângă cookie-urile necesare, cookie-uri pentru analiza 

comportamentului dumneavoastră pe Website (cookie-uri de analiză/performanță), precum și 

cookie-uri care rețin preferințele dumneavostră când accesați Website-ul (cookie-uri privind 

preferințele). Unele cookie-uri/tehnologii similare sunt plasate de către terţi care ne furnizeaza 

diverse servicii de analiză in scop de marketing al produselor noastre. 

De asemenea, Website-ul utilizează cookie-uri pentru publicitate cu ajutorul partenerilor noștri 

care ne ofere servicii de publicitate comportamentală astfel încât să vă putem transmite oferte 

comerciale personalizate conform intereselor și preferințelor dumneavoastră.  

Cu privire la cookie-urile plasate de terți pe Website, vă rugăm să rețineți că Noi nu avem control 

și nu suntem responsabili pentru modalitatea în care aceste terțe părți înțeleg să prelucreze 

datele dumneavoastră cu caracter personal pe aceasta cale. 
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În ceea ce privește prelucrarea de date ca urmare a plasării pe Website-ul administrat de Noi de 

cookie-uri ale partenerului nostru Google, vă rugăm să aveți în vedere că Stack Curier este operator 

asociat cu acesta după cum urmează: 

 Stack Curier este responsabil pentru colectarea și transmiterea către partenerul nostru a 

datelor obținute prin intermediul cookie-rilor,  

 Orice altă prelucrare a datelor astfel obținute prin intermediul cookie-urilor plasate pe 

Website-ul nostru este responsabilitatea partenerului nostru. Mai multe detalii cu privire 

la datele colectate de partenerul nostru precum și modalitatea în care aceste le utilizează le 

regăsiți în secțiunea Politica de confidențialitate accesând următorul link 

https://policies.google.com/privacy?hl=ro.  

 

A. Cookie-uri necesare/esentiale  

Cookie-urile necesare/esentiale ajută la a face Website-ul utilizabil prin activarea funcţiilor de 

bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe Website. Acestea nu 

necesită acordul dumneavoastră pentru plasare/accesare și nu pot fi dezactivate. 

În acest scop, vă rugăm să regăsiți mai jos cookie-urile necesare folosite de Website-ul nostru: 

Denumire Furnizor Scop  Expirare Tip  

__cfduid Stack-curier.ro Utilizat pentru a 
crește timpii de 
încărcare. 

1 an HTTP 

CookieConsent Stack-curier.ro Reține 

consimțământul 

utilizatorului 

website-ului 

pentru utilizarea de 

cookie-uri 

1 an HTTP 

 

B. Cookie-uri privind preferințele utilizatorilor Website-ului 

Cookie-urile privind preferințele ne permit să ne amintim informațiile care schimbă modul în 
care Website-ul se comportă sau arată, cum ar fi limba preferată sau regiunea în care vă aflați. 
 

Denumire Furnizor Scop  Expirare Tip  

CookieConsentBulkSetting-# 

 
cookiebot.com Permite păstrarea 

consimțământul 
utilizatorului 
website-ului pentru 
utilizarea de 
cookie-uri pe mai 
multe pagini de 
internet. 

Persistent HTML 

CookieConsentBulkTicket cookiebot.com Permite păstrarea 
consimțământul 
utilizatorului 
website-ului pentru 
utilizarea de 
cookie-uri pe mai 

1 an HTTP 
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multe pagini de 
internet. 

 

C. Cookie-uri /tehnologii similare de performanță (de analiză) 

Acest Website utilizeaza Google Analytics, un program de analiza a traficului de Internet furnizat 

de tertul Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează cookie-uri pentru a ne ajuta să 

analizam modul în care utilizați Website-ul. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea 

de către dumneavoastră sunt transmise de regulă către un server Google din SUA și stocate local 

(in SUA).  

Cu toate acestea, intrucat am activat anonimizarea adresei IP pe această pagină de Internet, 

adresa dumneavoastră de IP va fi trunchiată în prealabil de Google pe teritoriul Uniunii 

Europene / Spațiului Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi 

trimisă către un server Google din SUA și trunchiată local.  

Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a 

Website-ului, al compilării de rapoarte privind activitatea Website-ului, și în furnizarea altor 

servicii legate de activitatea Website-ului. Google poate, de asemenea, să transmită aceste 

informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care 

aceste terțe părți sunt împuterniciti care prelucreaza informațiile în numele Google. Google nu 

va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google.  

Puteți bloca utilizarea acestor cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare din 

browserul dumneavoastra de Internet. Cu toate acestea, rețineți că, dacă faceți acest lucru, este 

posibil să nu puteți utiliza întreaga funcționalitate a Website-ului.  

De asemenea, puteți preveni colectarea de către Google a datelor generate de cookie-uri și a 

celor asociate utilizării de către dumneavoastră a Website-ului (inclusiv adresa dumneavoastră 

IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea Browser-

Plug-in care poate fi accesat la următorul link:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro. 

Informații mai detaliate cu privire la Google Analytics și la protecția datelor cu caracter personal 

(inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite 

la: https://policies.google.com/privacy/partners și la 

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html . 

Regăsiți mai jos cookie-urile folosite de Website-ul nostru în scopuri de analiză a performantei 

Website-ului: 

Denumire Furnizor Scop  Expirare Tip  

_ga Stack-curier.ro Este utilizat pentru a 

obține informații despre 

modul în care utilizatorii 

viziteaza Website-ul 

nostru. Folosim informația 

pentru a pregăti rapoarte 

și pentru a ne ajuta să 

îmbunătățim functionarea 

Website-ului. Cookie-urile 

colectează informații într-

2 ani HTTP 
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o modalitate anonimă, 

incluzând numărul de 

vizitatori ai Website-ului 

si paginile vizitate de 

aceștia. 

_gat Stack-curier.ro Utilizat pentru a accelera 

rata cererilor de accesare 

a Website-ului. 

1 zi HTTP 

_gid Stack-curier.ro Înregistrează un 

identificator unic care este 

folosit pentru a genera 

date statistice despre 

modul în care vizitatorul 

utilizează Website-ul 

1 zi HTTP 

collect google-

analytics.com 

Folosit pentru a trimite 

date către Google 

Analytics despre 

dispozitivul și 

comportamentul 

vizitatorului. Urmăreste 

vizitatorul pe dispozitive 

și canale de marketing.  

Sesiune Pixel 

 

D. Cookie-uri ale tertilor furnizori de publicitate online 

Cea mai mare parte a publicității online de pe Website aparține terților. Unii dintre acestia 

folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui 

mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeași 

reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, 

iar Website-ul nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile terților 

colectează informații despre comportamentul dumneavoastră pe Website și pot fi folosite 

ulterior atât pentru a afișa reclame pe Website, cât și pentru a vă arăta publicitatea targetată pe 

alte website-uri, bazându-se pe navigarea dumneavoastră pe Website. 

În acest scop, vă rugăm să regăsiți mai jos cookie-urile folosite de Website-ul nostru în scopuri 

de publicitate online: 

Denumire Furnizor Scop  Expirare Tip  

NID Google.com Cookie-ul NID conține un cod 
unic pe care Google îl 
utilizează pentru a-și aminti 
preferințele și alte informații, 
precum limba preferată (de 
exemplu limba engleză), 
numărul de rezultate pe care 
doriți să le afișați pe pagină 
(de ex. 10 sau 20) doriți să 
aveți activat filtrul SafeSearch 
Google.Ulterior, acest cod 

6 luni HTTP 
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unic este utilizat pentru 
publicitate targetată.  

 

3. Scopul utilizării de cookie-uri și tehnologii similare și temeiul legal al utilizării lor 

Website-ul utilizează cookie-urile necesare/esențiale pentru a ajuta la buna funcționare a 

Website-ului astfel încât utilizatorii să beneficieze de o experiență plăcută prin utilizarea 

acestuia. Temeiul legal al utilizării cookie-urilor este interesul legitim (articolul 6 alineatul (1) 

litera (f) din Regulamentul General Privind Protecția Datelor cu caracter personal). 

 

De asemenea, Website-ul utilizează cookie-uri pentru analiza/preferințele vizitatorilor 

(furnizează informații despre comportamentul și dispozitivul/echipamentul terminal al 

vizitatorilor și reține preferințele acestora pe Website), precum și pentru a afișa reclame pe 

Website și pentru a arăta utilizatorilor publicitatea targetată pe alte Website-uri, bazându-se pe 

navigarea utilizatorilor pe Website, însă doar pe baza consimțământului prealabil al 

utilizatorilor (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul General Privind Protecția 

Datelor cu caracter personal). 

 

În acest sens, la momentul accesării Website-ului utilizatorii sunt întâmpinați cu un mesaj 

(banner) prin care li se va cere consimțământul cu privire la aceste categorii de cookie-uri, 

aceștia putând opta individual cu privire la categoriile de cookie-uri pe care le putem folosi pe 

durata vizitei lor pe Website. Aceștia au oricând posibilitatea de a bloca utilizarea cookie-urilor 

astfel cum este menționat în cele ce urmează, dar și posibilitatea de a șterge informațiile 

colectate de cookie-uri. 

 

4. Cum puteți refuza utilizarea de cookie-uri pe Website-ul www.stack-curier.ro? 

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal prin 

utilizarea de cookie-uri, însă vă rugăm să aveți în vedere că dezactivarea sau/și refuzul de a 

primi unele cookie-uri pot face Website-ul impracticabil sau dificil de vizitat și folosit.  

De asemenea, în măsura în care decideți să nu ne acordați consimțământul pentru cookie-urile 

de publicitate ale terților sau, ulterior retragerii consimțământului veți primi reclame, însă 

acestea nu vor fi personalizate. 

Astfel, este posibilă setarea din browser-ul de Internet ca aceste cookie-uri sa nu mai fie 

acceptate, sau pentru ca browser-ul să accepte cookie-uri de la un website anume. 

Toate browser-ele moderne de Internet oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. 

Aceste setări se regăsesc de regulă in “optiuni” sau in meniul “preferinte” al browser-ului tau. 

Mai multe detalii despre modul de ștergere a cookie-urilor sau modul de gestionare a cookie-

urilor în diferite browsere de internet pot fi găsite accesând linkurile de mai jos: 

 Microsoft Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Apple Safari  

 Apple IOS  
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Vă rugăm să aveți în vedere că puteți refuza monitorizarea dumneavoastră prin cookie-uri în 

scopul transmiterii de reclame online pe baza intereselor dumneavoastră prin bifarea unei 

opțiuni a browser-ului de Internet care dezactivează în general setarea automată de module 

cookie. Puteți de asemenea dezactiva modulele cookie pentru serviciile publicitare ale unui 

furnizor servicii browser (de ex. Google), setând browser-ul dumneavoastră de Internet astfel 

incat modulele cookie ale domeniului respectiv să fie blocate, accesând următoarea pagină 

www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele. Opțiunea de a renunța la publicitatea 

comportamentală on-line nu va opri afișarea reclamelor generale, 

neindividualizate/nepersonalizate în funcție de interesele dumneavoastră.  

Pentru a opta să nu mai faceți obiectul analizei furnizate de cookie-urile Google Analytics, vă 

rugăm să vizitați:  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Informații complete despre modul în care organizațiile utilizează modulele cookie sunt 

disponibile la adresa www.allaboutcookies.org 

 

5. Întrebări și solicitări  

Pentru orice nelămuriri, clarificări sau orice detalii de care aveți nevoie cu privire la prezenta 

Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal ne puteți contacta la adresa poștală a 

sediului nostru social sau la adresa de email: protecțiadatelor@stack-curier.ro. 

 

6. Actualizarea Politicii 

Prezenta Politică este supusă modificărilor ulterioare (de ex., din cauza modificărilor legislative 

și de practică în materie, ori a modificărilor în activitățile noastre de afaceri, etc.), ultima 

versiune a Politicii fiind afișata pe Website. Daca doriți să vi se comunice o versiune anterioară a 

Politicii noastre, ne puteți transmite cereri specifice, datate si semnate, la adresa poștală a 

sediului nostru social sau la adresa de email protecțiadatelor@stack-curier.ro. 

 

În cazul în care vom efectua modificări ale Politicii noastre de Prelucrare a Datelor, vom 

actualiza această Politică cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea 

informațiilor dumneavoastră va fi guvernată astfel de prevederile noii versiuni a Politicii doar de 

la data efectivă a acesteia. 

Ori de câte ori este necesar conform legii, vom obține consimțământul dumneavoastră expres, 

specific, informat și în scris anterior prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal în 

alte scopuri și modalități decât cele pentru care am obținut consimțământul dumneavoastră 

anterior. 

 

 


