Despre cookies si prelucrarea datelor personale prin etichetele Google AdWords si
Facebook Ads
In cadrul site-ului victoriaveritas.ro sunt utilizate cookie-uri, pentru a permite utilizatorilor sa
modifice felul in care sunt afisate paginile web in functie de preferintele personale. Aceste modificari sunt
retinute si intre sesiuni. Pot fi modificate si retinute astfel aspecte diverse legate atat de functionalitatea, cat
si de afisarea grafica a paginilor. Pentru mai multe detalii consultati si pagina dedicata denumita „Politica
cookies”.
In paginile site-ului victoriaveritas.ro, prin intermediul unei etichete pentru remarketing (remarketing
tag) si a unui cod de conversie (primite de la Google AdWords si/sau Google Analytic), sunt colectate
cookie-uri si informatii care identifica in mod unic un browser web de pe un anumit computer, laptop sau
dispozitiv mobil. Aceste informatii nu pot identifica in mod direct o persoana. Eticheta pentru remarketing
Google colecteaza aceste date pentru a afisa anunturi publicitare in website-urile retelei Google Display si
in Google Search.
Pentru a afisa reclame utilizatorilor care intra in contact cu website-ul victoriaveritas.ro sunt utilizate
etichete de remarketing si cod de conversie oferite de catre compania Facebook. Asemenea etichetei de
remarketing de la Google, eticheta Facebook Ads colecteaza informatii si cookies care pot sa identifice in
mod indirect un utilizator pentru a-i furniza anunturi publicitare.
In momentul in care utilizatorii viziteaza o pagina a website-ului ce contine remarketing tag, cookieul browserului pe care il folosesc este adaugat intr-o lista pentru remarketing. Aceasta lista pentru
remarketing este in fapt un set de module cookie generate de una sau mai multe etichete pentru
remarketing. Google AdWords utilizeaza aceste cookie-uri pentru a afisa anunturi sponsorizate in websiteurile retelei Google Display si in Google Search acelor utilizatori care au vizitat paginile website-ului https://
www.victoriaveritas.ro.
In cazul in care nu sunteti de acord cu preluarea si colectarea acestor date referitoare la sesiunile
dumneavoastra de vizitare a prezentului website, aveti posibilitatea de a opri stocarea cookie-urilor. In
acest fel nu vor mai fi colectate date de catre pixelii (etichetele) de la Google Analytics, Google AdWords si
Facebook Ads.

