
 

 

 

 

INFORMARE privind MODULELE Cookie  
 

La Unilever, respectam preocuparile dvs. despre viata privata si apreciem relatia pe care o avem cu dvs.  

Ca multe alte societati, utilizam pe paginile noastre de internet tehnologie de colectare a informatiilor care ne 

ajuta sa imbunatatim experienta dvs. si produsele si serviciile noastre. Cookie-urile pe care le utilizam la Unilever 

permit paginii noastre de internet sa lucreze si ne ajuta sa intelegem care sunt cele mai utile informatiile si 

reclama pentru vizitatori. 

Va rugam sa va acordati un moment pentru a va familiariza cu practicile noastre in materie de cookie-uri si a ne 

informa daca aveti vreo intrebare, trimitandu-ne un email pe adresa privacy.goodpeople@frufru.ro sau 

transmitand o solicitare prin formularul de contact de pe paginile noastre web. 

Am incercat sa pastram aceasta Informare cat se poate de simpla, insa daca nu sunteti familiarizat cu termeni, 

cum ar fi cookie-uri, adrese IP si browsere, mai intai cititi despre acesti termeni de baza. 
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Cine le colecteaza? 

Orice date cu caracter personal furnizate sau colectate de catre Good People SA prin modulele cookie si alte 

tehnologii de urmarire sunt controlate de GOOD PEOPLE SA, operatorul de date. 

Prin utilizarea paginilor noastre de internet, va dati acordul pentru utilizarea de catre noi a modulelor cookie in 

conformitate cu aceasta Informare privind Modulele Cookie si cu Informarea de Confidentialitate. 

Aceasta Informare privind Modulele Cookie se aplica la orice pagina de internet, aplicatie software, pagini de 

marca de pe platforme apartinand unor terte parti (cum ar fi Facebook sau YouTube), si aplicatiilor accesate sau 

utilizate prin asemenea pagini de internet sau platforme (numite in continuare, “paginile noastre”), care sunt 

operate de sau in numele Good People. Referirile la “Good People” din aceasta Informare includ GOOD PEOPLE 

SA si orice filiale, asociati, firme mixte si francize cu care interactionati sau cu care aveti o relatie de afaceri. 

mailto:global.privacy@unilever.com
mailto:privacy.goodpeople@frufru.ro
https://www.frufru.ro/Resources/docs/termeni-conditii.pdf
https://www.frufru.ro/Resources/docs/informare-de-confidentialitate.pdf


 

 

 

 

Prin utilizarea paginilor noastre de internet, va dati acordul pentru utilizarea de catre noi a modulelor cookie in 

conformitate cu aceasta Informare privind Modulele Cookie si cu Informarea de Confidentialitate. Daca nu 

sunteti de acord cu utilizarea de catre noi a modulelor cookie in acest mod, trebuie sa setati corespunzator 

setarile browser-ului dvs., sa dezactivati cookie-urile pe care le utilizam sau sa nu utilizati de loc paginile noastre 

de internet. Daca dezactivati cookie-urile pe care le utilizam, acest fapt ar putea afecta experienta dvs. ca 

utilizator in navigarea pe paginile de internet. 

Sectiunea de mai jos prezinta pe scurt diferitele tipuri de module cookie pe care le utilizam pe paginile noastre 

de internet, impreuna cu scop lor, si va asigura capacitatea de a adminstra aceste module cookie. 

Good People va colecta, utiliza sau dezvalui datele dvs. cu caracter personal doar atunci cand este corect si legal 

sa procedeze astfel. 

Pentru o intelegere mai detaliata a modului in care utilizam datele personale colectate de modulele cookie ale 

Unilever, va rugam sa studiati Informarea de Confidentialitate a noastra. 

 

Ce inseamna cookie? 

Este activat textul de dinainte de “Read more“  

Modulele Cookie, pixel tag-urile si tehnologii similare (numite impreuna ‘cookie-uri’) sunt fisiere care contin 

cantitati mici de informatii care sunt descarcate in orice dispozitiv care poate fi conectat la internet – cum ar fi 

calculatorul dvs., smartphone-ul sau tableta dvs. – atunci cand vizitati o pagina de internet. Cookie-urile sunt 

apoi trimise inapoi la pagina care le genereaza la fiecare vizita ulterioara, sau la o alta pagina de internet care 

recunoaste acel cookie. Cookie-urile fac o multime de treburi diferite si utile, cum ar fi memorarea preferintelor 

dvs., imbunatatirea in general a experientei dvs. online, si ne ajuta sa va oferim cele mai bune produse si servicii. 

Exista multe tipuri de cookie. Ele lucreaza toate in acelasi fel, insa au diferente minore. Pentru o lista detaliata a 

cookie-urilor utilizate pe paginile noastre, va rugam sa vedeti sectiunea relevanta de mai jos. 

 

Pentru ce scop utilizam cookie-urile? 

Utilizam cookie-uri pentru a face paginile Good People mai usor de utilizat, pentru a facilita o exeprienta 

personalizata pe paginile noastre de internet, si pentru a adapta mai bine produsele, serviciile si paginile noastre 

de internet la interesele si necesitatile dvs.. Cookie-urile sunt utilizate pentru a va ajuta sa accelerati activitatile 

dvs. viitoare si experienta dvs. pe paginile de internet ale Good People 

Cookie-urile cu care sunteti de acord, sunt de asemenea utilizate pentru a colecta datele dvs. cu caracter 

personal pe care le profilam apoi in audiente, astfel incat sa putem livra reclame orientate, adaptate la 

interesele dvs., si sa limitam numarul de vizionari ale aceluiasi mesaj comercial. Pentru informatii mai detaliate 

despre activitatile de profilare pe care le intreprinde Good People cu datele dvs. personale pentru publicitate, va 

rugam sa studiati Informarea de Confidentialitate.. 

Inseram de asemenea cookie-uri in email-uri si in buletinele informative pentru a imbunatati continutul si 

reclama noastra. 

In cele din urma, utilizam cookie-uri pentru a compila statistici anonime, aggregate, care ne permit sa intelegem 

modul in care utilizeaza oamenii paginile noastre de internet si ne ajuta sa imbunatatim structura si continutul 

lor si de asemenea ne ajuta sa masuram eficienta campaniilor de publicitate pe paginile Good People si pe cele 

ce nu apartin Good People. 

https://www.frufru.ro/Resources/docs/informare-de-confidentialitate.pdf
https://www.frufru.ro/Resources/docs/informare-de-confidentialitate.pdf
https://www.frufru.ro/Resources/docs/informare-de-confidentialitate.pdf


 

 

 

 

Informatii mai detaliate despre tipurile de cookie pe care le utilizam si scopurile vizate, pot fi gasite in sectiunea 

relevanta de mai jos. 

 

Cum pot controla sau sterge cookie-uriLE? 

Exista multe moduri in care puteti gestiona cookie-urile dvs.: 

• Puteti refuza sa va dati acordul; 

• Puteti dezactiva cookie-urile Good People sau ale tertelor parti, prin utilizarea setarilor browser-ului 

dvs.; sau 

• Puteti utiliza instrumentul nostru de gestionare a cookie-urilor pentru a dezactiva cookie-urile Unilever 

sau ale tertelor parti. 

Controlul prin setarile browser-ului dvs.  

Majoritatea browser-elor de internet sunt setate initial sa accepte automat cookie-uri. Daca nu doriti ca paginile 

noastre de internet sa stocheze cookie-uri pe dispozitivul dvs., puteti modifica setarile browser-ului dvs. astfel 

incat sa primiti o avertizare inainte ca anumite cookie-uri sa fie stocate. Puteti de asemenea sa ajustati setarile 

dvs. astfel incat browser-ul dvs. sa refuze majoritatea cookie-urilor noastre sau doar anumite cookie-uri de la 

terte parti. Va puteti de asemenea retrage acordul dvs. pentru cookie-uri stergand cookie-urile care au fost 

stocate deja. 

Daca dezactivati cookie-urile pe care le utilizam, acest lucru ar putea afecta experienta dvs. la navigarea pe 

pagina Good People, de exemplu s-ar putea sa nu puteti vizita anumite zone ale unei pagini sau s-ar putea sa nu 

primiti informatii personalizate, atunci cand vizitati o pagina de internet. 

Daca utilizati diferite dispozitive pentru a vedea si a accesa pagina de internet Good People (de ex. calculatorul, 

smartphone-ul, tableta dvs.) va trebui sa aveti grija ca fiecare browser de pe fiecare dispozitiv sa fie ajustat 

pentru a corespunde preferintelor dvs. privind cookie-urile.  

Procedurile pentru modificarea setarilor dvs. si a cookie-urilor difera de la browser la browser. Daca este 

necesar, utilizati functiunea help de pe browser-ul dvs. 

Exista de asemenea produse de software disponibile care pot gestiona cookie-urile pentru dvs.  

Puteti de asemenea sa utilizati www.ghostery.com pentru a evalua utilizarea cookie-urilor folosite pe paginile 

noastre de internet. 

Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, inclusiv cum sa vedeti ce cookie-uri au fost setate si cum sa le 

gestionati si sa le stergeti, vizitati www.allaboutcookies.org.  

Controlul prin instrumentUl nostru de gestionare a cookie-urilor  

De exemplu, prin dezactivarea cookie-urilor de urmarire, asigura faptul ca Good People nu va mai putea urmari 

comportamentul dvs. online. Va rugam insa sa retineti ca optiunea pentru renuntarea la cookie-urilor de 

urmarire nu inseamna neaparat ca veti prmi mai putine reclame Good People. Inseamna doar ca reclamele pe 

care le veti primi nu vor fi adaptate la interesele dvs. 

http://www.ghostery.com/
http://www.allaboutcookies.org/


 

 

 

 

 

Ce cookie-uri utilizam? 

Cookie-urile utilizate pe paginile Good People de internet pot fi categorisite in general, dupa cum urmeaza: 

• Cookie-uri Necesare. Aceste cookie-uri nu va identifica ca individ. 

• Cookie-uri de Performanta. Aceste cookie-uri nu va identifica ca individ. 

• Cookie-uri de Functionalitate. Informatiile pe care le colecteaza aceste cookie-uri ar putea include date 

cu caracter personal pe care le-ati dezvaluit. 

• Cookie-uri de Orientare sau pentru publicitate. Majoritate tipurilor din aceste cookie-uri urmaresc 

consumatorii prin ID-ul Dispozitivului lor sau prin adresa lor IP, prin urmare ele pot colecta date 

personale. 

• Cookie-uri ale Tertelor Parti. Pe baza tipului de cookie-uri utilizate de terta-parte relevanta, informatiile 

pe care le colecteaza aceste cookie-uri ar putea include date cu caracter personal. 

Cookie-urile utilizate pe paginile de internet Good People pot fi categorisite in general dupa cum urmeaza: 

• Cookie-uri Necesare. Aceste cookie-uri sunt esentiale pentru a face paginile Good People sa lucreze 

corect, ele va permit sa va deplasati in paginile noastre si sa utilizati caracteristicile noastre. Fara aceste 

cookie-uri nu pot fi frunizate servicii cum ar fi cosurile de cumparaturi. Spre exemplificare astfel de 

module includ memorarea actiunilor anterioare (de ex. textul introdus) atunci cand navigati inapoi la o 

pagina in aceeasi sesiune. 

o Aceste cookie-uri colecteaza date cu caracter personale/ma identifica? Aceste cookie-uri nu 

va identifica ca individ. Daca nu acceptati aceste cookie-uri, acest lucru poate afecta 

performanta paginii de internet sau sectiuni ale acesteia. 

• Cookie-uri de Performanta. Aceste cookie-uri colecteaza informatii despre modul in care utilizati 

paginile noastre de internet, de exemplu care dintre pagini sunt accesate cel mai frecvent, timpul 

petrecut pe site-urile noastre web si orice probleme intampinate, cum ar fi mesajele de eroare. Aceste 

cookie-uri sunt utilizate si pentru a informa colaboratorii ca ati accesat una dintre paginile noastre prin 

intermediul unui site afiliat, si ca vizita dvs. s-a soldat cu utilizarea sau achizitionarea unui produs sau a 

unui serviciu de la noi, inclusiv detalii ale produsului sau serviciului achizitionat. Aceasta ne ajuta sa 

imbunatatim performanta paginilor noastre de internet. 

o Aceste cookie-uri colecteaza date cu caracter personal/ma identifica? Aceste cookie-uri nu va 

identifica ca individ. Toate informatiile pe care le colecteaza aceste cookie-uri sunt agregate si 

prin urmare sunt anonime. Sunt utilizate doar pentru a imbunatati modul in care lucreaza o 

pagina. 

• Cookie-uri de Functionalitate. Aceste cookie-uri permit paginilor noastre sa memoreze alegerile pe care 

le faceti (cum ar fi numele dvs. de utilizator, limba sau regiunea in care va aflati) pentru a furniza o 

experienta online mai personalizata. Aceste cookie-uri pot fi utilizate si pentru a memora modificarile 

pe care le-ati facut la marimea textului, fonturi si alte parti ale paginilor de internet pe care le puteti 

personaliza. In mod similar, ele pot fi utilizate pentru a urmari ce produse sau video-uri prezentate au 

fost vizionate, pentru a evita repetarea si pentru a va permite sa jucati jocuri si sa va conectati la 

instrumente sociale cum ar fi bloguri, spatii de discutii si forumuri.   



 

 

 

 

o Aceste cookie-uri colecteaza date cu caracter personal/ma identifica? Informatiile pe care le 

colecteaza aceste cookie-uri ar putea include date cu caracter personal pe care le-ati 

dezvaluit. Daca nu acceptati aceste cookie-uri, acest fapt poate afecta performanta si 

functionalitatea paginii si poate restrictiona accesul la continutul paginii de internet. 

• Cookie-uri de Orientare sau pentru Publicitate. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a livra continut 

care este mai relevant pentru dvs. si interesele dvs. Ele sunt de asemenea utilizate pentru a livra 

reclame orientate sau pentru a limita numarul de aparitii ale unei reclama, precum si pentru a ne ajuta 

sa masuram eficienta campaniilor de publicitate pe paginile Good People si celor din afara Good People. 

Ele memoreaza ca ai vizitat una dintre paginile noastre si aceste informatii sunt transmise altor parti, 

incluzand producatorii de reclame si agentiile noastre. Aceste cookie-uri pot fi de asemenea legate de 

functionalitatea site-ului furnizat de terte parti. 

o Aceste cookie-uri colecteaza date cu caracter personal/ma identifica? Majoritatea tipurilor 

din aceste cookie-uri urmaresc consumatorii prin ID-ul Dispozitivului lor sau prin adresa lor IP, 

prin urmare este posibil ca ele sa colecteze date cu caracter personal. 

• Cookie-uri ale unor Terte Parti. Utilizam un numar de parteneri care pot de asemenea sa puna cookie-

uri pe dispozitivul dvs. in numele nostrum, atunci cand vizitati paginile noastre, pentru a le permite sa 

livreze reclame adaptate pentru Good People in cadrul domeniilor lor, de exemplu Facebook si Google 

DoubleClick. Ne straduim sa identificam aceste cookie-uri inainte de a fi utilizate, astfel incat sa puteti 

decide daca doriti sa le acceptati sau nu. De asemenea, utilizam un numar de parteneri pentru a furniza 

experiente si functionalitati digitale pe paginile noastre. De exemplu, s-ar putea sa vi se furnizeze 

cookie-uri de la terte parti care va pun la dispozitie unele dintre functionalitatile lor prin intermediul 

site-urilor noastre web (de ex., un video YouTube), chiar daca v-ati retras sau ati declinat acordul dvs. 

pentru cookie-urile noastre. Acest lucru se intampla deoarece v-ati dat direct acordul pentru utilizarea 

cookie-urilor lor. In asemenea cazuri, trebuie sa va retrageti acordul direct de pe site-ul tertei parti ce 

furnizeaza acea functionalitate. 

o Aceste cookie-uri colecteaza date cu caracter personal/ma identifica? Pe baza tipului de 

cookie-uri utilizate de terta-parte relevanta, informatiile pe care le colecteaza aceste cookie-uri 

ar putea include date cu caracter personale. 

Durata cookie-urilor pe care le utilizam  

In ceea ce priveste durata, este posibil sa utilizam doua tipuri diferite de cookie-uri pe paginile noastre: 

• Cookie-uri de Sesiune. Aceste cookie-uri sunt cookie-uri temporare, care raman pe dispozitivul dvs. 

pana cand parasiti paginile noastre; sau  

• Cookie-uri Persistente. Aceste cookie-uri raman pe dispozitivul dvs. mult mai mult timp sau pana cand 

le stergeti manual (cat timp ramane cookie-ul pe dispozitivul dvs. va depinde de durata sau “durata de 

viata” a cookie-ului specific, precum si de setarile browser-ului dvs., dupa cum este afirmat mai jos). 


