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1 POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE
Pentru a ne asigura că aplicațiile publicate în această pagină web funcționează corect,
folosim fișiere denumite cookie pe echipamentul dumneavoastră.

2 CE SUNT COOKIE-URILE?
Un cookie este un fișier de dimensiune foarte mică pe care o pagină web îl salvează pe
computerul sau pe echipamentul mobil când accesați pagina web. Cu ajutorul acestui fișier
pagina web poate reține acțiunile și preferințele dumneavoastră (spre exemplu identificatorul
sesiunii, limba selectată, dimensiunea fontului sau preferințele de vizualizare) pentru o
anumită perioadă de timp, pentru a nu fi dumneavoastră nevoit să le selectați din nou de
fiecare dată când reveniți pe pagina web sau când navigați dintr-o secțiune în alta a paginii
web.
Cookie-urile pe care le utilizăm nu vă pot identifica pe dumneavoastră ca persoană.

3 CUM FOLOSIM COOKIE?
Pagina noastră web folosește un singur tip de cookie, acesta expiră odată cu terminarea
sesiunii de navigare pe pagina web.
Acceptarea utilizării cookie-urilor nu este strict necesară pentru a putea vizualiza pagina web,
dar vă asigură o experiență mai plăcută. Puteți șterge sau bloca cookie-urile, dar dacă faceți
acest lucru, anumite funcționalități ale acestei pagini web ar putea să nu mai funcționeze în
felul în care au fost gândite.
Informațiile din cookie-uri nu sunt folosite pentru a vă identifica personal, iar datele sunt în
întregime sub controlul nostru. Cookie-urile nu sunt folosite în niciun alt scop care să nu fie
menționat în cadrul acestei politici.
Cookie-urile pe care le folosim sunt următoarele:
Tipul de Cookie

Descriere

Durata
de
păstrare
Cât
timp
este
efectuată
vizita
pe
pagină.
2 ani

Cookie
care
permit Acest cookie permite
navigarea în pagina web
navigarea în cadrul
paginii web. Acest
cookie expiră odată cu
sesiunea de navigare.
Folosit
pentru
a
_ga
distinge utilizatorii.
Folosit
pentru
a
_gid
distinge utilizatorii.
24 de ore

Setări
Acest cookie este
necesar
pentru
navigarea în cadrul
paginii web.
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Tipul de Cookie

Descriere

_gat_gtag_UA_133672733_1

Folosit
accelerarea
solicitărilor.
Folosit
accelerarea
solicitărilor.

Durata
de Setări
păstrare
pentru 1 minut
Dacă
Google
ratei
Analytics este lansat
prin
intermediul
pentru
Managerului
de
ratei
etichete
Google,
acest modul cookie va
fi
denumit:
_dc_gtm_<propertyid>

_gat_gtag_UA_55164474_2

1 minut

Dacă
Google
Analytics este lansat
prin
intermediul
Managerului
de
etichete
Google,
acest modul cookie va
fi
denumit:
_dc_gtm_<propertyid>

4 CUM PUTEȚI CONTROLA COOKIE-URILE?
Puteți controla sau șterge cookie-urile în funcție de preferințele dumneavoastră, pentru detalii
puteți vizita:
https://AboutCookies.org
Puteți șterge toate cookie-urile care există deja pe echipamentul dumneavoastră și puteți
configura aproape orice browser web să blocheze utilizarea acestora. Dacă faceți acest
lucru, este posibil să fiți nevoit să ajustați manual anumite preferințe de fiecare dată când
vizitați o pagina web, iar anumite servicii sau funcționalități ar putea să nu mai funcționeze.

5 CUM NE PUTEȚI CONTACTA?
Puteți trimite orice fel de întrebări sau solicitări la: marketing@hotelbeyfin.com
Denumirea Companiei: SC BEYFIN ROMANIA SRL
CUI: RO 14802160
Registrul Comerțului: J12/1466/2002
Adresa: 400098 – Cluj-Napoca, P-ta Avram Iancu Nr.3, jud. Cluj - Romania
http://www.hotelbeyfin.com
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Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică din când în când. Toate modificările vor fi
prezentate în această pagină și, dacă modificările sunt semnificative, le vom evidenția pentru
a fi ușor identificabile. Vom păstra toate versiunile acestei politici de confidențialitate în arhivă
pentru consultare.
Versiunea curentă este valabilă de la data: 01.Feb.2019.
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