
 
 

Politica de cookies | Winter Tour 
 
 
Un cookie este un fișier text pe care un site îl trimite browserului să-l stocheze pe dispozitivul dvs. pentru 
reţine informații despre dvs: informații de conectare, preferințe de limbă etc. Aceste cookie-uri sunt setate 
de noi și numite cookie-uri de prima parte. SANSPORT 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 necesare 
• Cookie-uri statistice 
• Cookie-uri de marketing 

Cookie-uri necesare (1) 
Aceste cookie-uri vă ajută să creați un site ușor de utilizat, permițând funcții de bază cum ar fi navigarea pe 
pagini și accesul în zonele securizate ale site-ului. 
Website-ul nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denumire cookies Descriere Tip Durata timp de expirare 

__sharethis_cookie_test__ Acest cookie determină 
dacă browser-ul dvs 
permite cookies 

HTTP Sesiune 



 
 

Cookie-uri statistice (2) 
 
Aceste cookie-uri ajută proprietarii site-urilor să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-
urile prin colectarea și raportarea informațiilor anonime. 

 
 
 

Cookie-uri de marketing (3) 
 
Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a urmări vizitatorii pe site-uri. 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 Descriere Tip Durata timp de expirare 

_ga Înregistrează un ID unic 
folosit pentru a genera date 
statistice despre modul în 
care un vizitator folosește 
site-ul 

HTTP 2 ani 

_gat Folosit de Google Analytics 
pentru a calibra rata de 
cereri 

HTTP O zi 

_gid Înregistrează un ID unic 
folosit pentru a genera date 
statistice despre modul în 
care un vizitator folosește 
site-ul 

HTTP O zi 

collect Folosit pentru a trimite date 
către Google Analytics 
despre dispozitivul 
utilizatorului și despre 
comportament.   

Pixel Sesiune 

Denumire cookies Descriere Tip Durata timp de 
expirare 

__ab12# Acest cookie este folosit de serviciul 
Share This 

HTTP 1 an 

GPS Acest cookie înregistrează un 
ID unic pe dispozitivele mobile 
pentru a permite tracking-ul 
bazat pe locația geografică 

HTTP O zi 

IDE Folosit de serviciul Double 
Click de la Google pentru a 
înregistra și raporta acțiunea 
utilizatorului site-ului după ce 
a văzut sau a făcut click pe o 
reclamă pentru a măsura 
eficiența reclamei și pentru a 

HTTP Un an 



 
 

 

da reclame mai relevante 
utilizatorului 

PREF Înregistrează un ID unic folosit 
de către Google pentru a ține 
o statistică despre cum un 
utilizator folosește Youtube pe 
diverse site-uri 

HTTP 8 luni 

test_cookie Verifică pentru Youtube dacă 
browser-ul suportă cookies 

HTTP O zi 

VISITOR_INFO1_LIVE Estimează lărgimea de bandă 
disponibilă pentru a livra 
video-uri Youtube 

HTTP  179 zile 

YSC Înregistrează un ID unic pentru 
a menține o statistică privind 
videourile Youtube vizitate de 
către utilizator 

HTTP Sesiune 

yt-remote-cast-installed Stochează preferințele 
utilizatorului pentru 
videoclipuri folosind 
embedded Youtube 

HTML Sesiune 

yt-remote-connected-
devices 

Stochează preferințele 
utilizatorului pentru 
videoclipuri folosind 
embedded Youtube 

HTML Persistent 

yt-remote-device-id Stochează preferințele 
utilizatorului pentru 
videoclipuri folosind 
embedded Youtube 

HTML Persistent 

yt-remote-fast-check-
period 

Stochează preferințele 
utilizatorului pentru 
videoclipuri folosind 
embedded Youtube 

HTML Sesiune 

yt-remote-session-app Stochează preferințele 
utilizatorului pentru 
videoclipuri folosind 
embedded Youtube 

HTML Sesiune 

yt-remote-session-name Stochează preferințele 
utilizatorului pentru 
videoclipuri folosind 
embedded Youtube 

HTML Sesiune 


