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Cookie-uri
Informații despre utilizarea cookie-urilor
Ce este un cookie și la ce serveşte acesta?
Un cookie este un fișier text care poate fi salvat, în funcţie de alegerea dvs., pe terminalul dvs. (computer, mobil sau tabletă) atunci când se vizitează un
site sau când se vizionează un anunţ de publicitate și al cărui scop este să colecteze informaţii despre navigarea dvs. și să vă trimită servicii adaptate
terminalului dvs. (computer, mobil sau tabletă).
Cookie-urile sunt gestionate de browser-ul dvs. de internet și numai emitentul unui modul cookie poate citi sau modifica informaţiile conţinute în acesta.
Cookie-ul permite identificarea terminalului în care este înregistrat în perioada de valabilitate sau înregistrarea cookie-ului în cauză. Nu permite
identificarea dvs. personală.

Ce categorii de cookie sunt utilizate de site-urile grupului VINCI Energies?
Cookie-urile tehnice sunt necesare pentru navigarea pe site-ul nostru, precum și pentru accesarea diferitelor produse și servicii. Cookie-urile tehnice
permit în special recunoaşterea dvs. (fără a vă identifica cu toate acestea), semnalarea vizitei dvs. pe o anumită pagină și, prin urmare, îmbunătăţirea
confortului dvs. de navigare: adaptarea prezentării site-ului la preferinţele de afișare ale terminalului dvs. (limba utilizată, rezoluţia de afișare), memorizarea
parolelor și altor informaţii referitoare la un formular pe care l-aţi completat pe site. Cookie-urile tehnice pot fi, de asemenea, folosite pentru implementarea
măsurilor de securitate. Aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate sau setate, altfel nu veţi mai putea accesa site-ul și/sau serviciile site-ului.

Numele cookie-ului

Scopul

Perioada de valabilitate

pll_language

Gestionarea pluri-lingvismului site-ului

Durata de viaţă 1 an

cookie-law

Gestionarea acceptării cookie-urilor pe site

Durata de viaţă 13 luni

Audience measuring cookies (also known as “analytics” cookies) are issued by us or our third party service providers. They are designed to measure the
number of people accessing the different content and sections of our website in order to assess and improve them. These cookies also allow us to identify
potential problems navigating the site and thus make it more user friendly. They only produce anonymous statistics and site visitor numbers; they do not
collect any identifying information about individual visitors. The duration of audience measuring cookies is no longer than 13 months.

Numele cookie-ului

Scopul

Perioada de valabilitate

_ga

Se utilizează pentru a distinge utilizatorii

Durata de viaţă 13 luni

_gat

Se utilizează pentru a limita rata de reîmprospătare a
statisticilor

Durata de viaţă 1 minut

_gid

Se utilizează pentru a distinge utilizatorii

Durata de viaţă 24 de ore

Cookie-urile « Reţele de socializare » vă permit să împărtășiţi conţinut de pe site-ul dvs. cu alte persoane sau să informaţi alte persoane cu privire la ce
consultaţi sau care este opinia dvs. cu privire la conţinutul unui site. Acesta este în special cazul butoanelor « share » [distribuiţi], « I like » [îmi place], din
reţelele sociale “Facebook” sau “Twitter”. Reţeaua socială care furnizează un astfel de buton de aplicare este de natură să vă identifice prin acest buton,
chiar dacă nu l-aţi utilizat în consultarea site-ului nostru. Vă invităm să consultaţi politicile de protecţie a vieţii private de pe aceste reţele sociale pentru a
lua cunoştinţă cu scopul utilizării, inclusiv de publicitate, a informaţiilor de navigaţie pe care le pot colecta datorită acestor butoane de aplicaţii. Durata de
viaţă a acestor cookie-uri nu depășește 13 luni.
Facebook

Următoarele funcţiuni Facebook pot fi integrate în site-urile noastre web și sunt susceptibile de a citi sau de a plasa cookie-uri Facebook:
– Butonul Îmi place de la Facebook (care permite utilizatorului să indice că îi place un element de pe Facebook)
– Conectaţi-vă la Facebook (care permite utilizatorului să se conecteze la contul său Facebook și să interacţioneze cu site-urile web ale noastre prin
intermediul acestui cont)
– Distribuiţi pe Facebook (care permite utilizatorului să partajeze cu alţii un articol pe Facebook)
– Facebook Social Graph (care permite site-urile noastre web să extragă elemente Facebook pentru site-urile noastre, cum ar fi imaginile de profil utilizator
sau publicarea de postări publice).
Daţi click aici pentru a consulta politica de confidenţialitate Facebook
Daţi click aici pentru a obţine informaţii despre cookie-urile utilizate de Facebook
Twitter
Următoarele funcţiuni Twitter pot fi integrate în site-urile noastre și sunt susceptibile de a citi sau de a plasa cookie-urile Twitter:
– Conectaţi-vă la Twitter (care permite utilizatorului să se conecteze la contul său Twitter și să interacţioneze cu site-urile noastre prin intermediul acestui
cont)
– Buton Tweeter
Daţi click aici pentru a consulta politica de confidenţialitate Twitter
Daţi click aici pentru a obţine informaţii despre cookie-urile utilizate de Twitter
YouTube și Google
Următoarele funcţiuni YouTube sau Google pot fi integrate pe site-urile noastre web și sunt susceptibile de a citi sau de a plasa cookie-uri YouTube sau
Google:
– player video YouTube (care permite postarea de videoclipuri YouTube pe site-urile noastre web)
– Conectaţi-vă la YouTube (care permite unui utilizator să se conecteze la contul său YouTube și să interacţioneze cu DEC prin intermediul acestui cont)
Daţi click aici pentru a consulta politica de confidenţialitate Google (se aplică și la YouTube)

Opțiunile dvs. privind gestionarea modulelor cookie
Puteţi seta cookie-urile pe care le folosim pe site-urile grupului VINCI Energies în două moduri: prin intermediul instrumentului de gestionare a cookieurilor pe care le-am pus la dispoziţia dvs. pe site, sau prin setările browser-ului dvs. internet. Puteţi opta într-adevăr pentru dezactivarea în orice moment a
tuturor sau unei părţi din cookie-uri prin mecanismul de setare a cookie-urilor (butoanele de activare sau dezactivare) conţinut în partea „aflaţi mai multe și
setaţi cookie-uri“ de pe banda cookie, cu excepţia cookie-urilor tehnice necesare pentru funcţionarea site-ului așa cum este indicat mai sus. Browser-ul dvs.
poate fi, de asemenea, setat astfel încât modulele cookie să fie salvate sau, dimpotrivă, respinse pe terminalul dvs.

Refuzarea unui cookie prin intermediul programului dvs. de navigaţie:
Puteţi dezactiva în orice moment pe care îl alegeţi toate sau o parte din cookie-uri. Browser-ul dvs. poate fi, de asemenea, setat pentru a vă avertiza
asupra existenţei cookie-urilor stocate în terminalul dvs. și să vă ceară să le acceptaţi sau nu (de la caz la caz sau în totalitate). Vă reamintim, cu toate
acestea, că dezactivarea tuturor cookie-urilor vă va împiedica să utilizaţi site-ul nostru în condiţii normale, cu excepţia funcţiilor de bază.
Pentru gestionarea cookie-urilor și a opţiunilor dvs., configuraţia fiecărui browser este diferită. Aceasta este descrisă în meniul de ajutor de pe browser-ul
dvs., permiţându-vă să ştiţi în ce mod să modificaţi dorinţele dvs. cu privire la cookie-uri. Pentru:
– Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647
– Microsoft Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Mozilla Firefox™: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21411
– Opera™ : http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
De asemenea, puteţi seta browser-ul dvs., astfel încât acesta să trimită un cod care să indice site-urilor web că nu doriţi să fiţi urmărit (opţiunea « Do No
Track » [nu urmăriţi]). Pentru:
– Google Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/2790761

– Microsoft Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
– Mozilla Firefox™ : https://support.mozilla.org/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21416
– Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html

Refuzarea unui cookie de audienţă:
Pe site-ul nostru, cookie-urile de audienţă sunt depuse de societatea Google Analytics.
Dacă nu doriţi ca site-ul nostru să salveze cookie-uri în browserul dvs. pentru a măsura audienţa, puteţi da click pe următorul link de dezactivare care va
salva un cookie în browser-ul dvs., cu singurul scop de le dezactiva. Daţi click aici pentru a vă opune cookie-urilor de măsurare a audienţei Google.
Dacă doriţi să blocaţi în mod global utilizarea datelor dvs. prin fișierele JavaScript de la Google Analytics, descărcaţi modulul complementar al browser-ului
pentru dezactivarea Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Refuzarea unui cookie emis de o rețea socială:
Dacă nu doriţi ca site-ul nostru să salveze cookie-uri în browser-ul dvs. în acest scop, puteţi da click pe următoarele link-uri de dezactivare care vor salva
un cookie în browser-ul dvs., cu singurul scop de neutraliza utilizarea altor cookie-uri provenind din același transmiţător. Dezactivarea acestor module
cookie va împiedica orice interacţiune cu reţeaua/reţelele socială/e în cauză:
Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20169453
LinkedIn : http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Ce implică refuzarea cookie-urilor:
Atenţie, luarea în considerare a diferitelor dorinţe ale dvs. se bazează pe un cookie sau pe mai multe cookie-uri determinate. Dacă ștergeţi toate cookieurile stocate pe terminalul dvs. în legătură cu site-ul nostru, noi nu vom mai ști ce consimţământ sau ce refuz aţi emis. Prin urmare, aceasta ar însemna să
fie resetat consimţământul dvs. și va trebui să refuzaţi deci din nou cookie-ul sau cookie-urile pe care nu doriţi să le păstraţi. În mod similar, dacă utilizaţi un
alt browser Internet, va trebui să refuzaţi din nou aceste cookie-uri, întrucât opţiunile dvs., ca şi cookie-uri la care se referă, depind de browser-ul și
terminalul (computer, tabletă, smartphone, etc) pe care le utilizaţi pentru a consultaţi site-ul nostru.

Mai multe informații despre cookie-uri
Puteţi accesa site-ul web CNIL la următoarea adresă: «Cookies : les outils pour les maîtriser » [Cookie-uri : instrumentele de control] (in franceza).
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