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Acest site foloseste asa-numitele “cookies”. Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, formate
din litere si numere, stocate de catre browserul pe care il folositi pentru a avea o experienta mai
buna de navigare pe Internet. Aceste fisere permit site-urilor web sa retina si sa pastreze
informatii utile despre preferintele utilizatorului. Cookie-urile folosite de site-urile Bancii
Transilvania nu solicita informatii cu caracter personal si nici nu identifica personal utilizatorii
de internet.
Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul / valoarea. Durata de viata a unui cookie
este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in
momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
Prin setarile facute in browserul cu care navigati pe Internet, puteti permite lansarea sau blocarea
cookie-urilor. Cookie-urile nu pot fi folosite pentru a rula programe sau a transmite virusi
informatici.
Prin utilizarea cookie-urilor, veti beneficia de o mai buna experienta de navigare in site-urile
Bancii Transilvania, care fara acestea nu ar fi posibila sau ar fi semnificativ mai slaba. De exemplu,
folosim cookie-uri pentru:







analiza comportamentului vizitatorilor in site, in vederea imbunatatirii experienţei
online.Folosind aplicatia Google Analytics, colectam date anonime despre vizitele pe siteul nostru,cum ar fi paginile vizualizate, durata de vizualizare, pagina de intrare in site,
samd.
inregistrarea in mod agregat si anonim a comportamentului in ceea ce priveste
utilizareasite-ului nostru. Informatiile culese prin intermediul cookie-urilor sunt anonime
şi nu contindate cu caracter personal. Mai mult, Banca Transilvania nu trimite aceste
informatii catreterti.
A retine preferintele tale si pentru a-ti oferi reclama relevanta in acord cu preferintele tale.
Publicitate - cookie-urile ne permit sa aflam daca ai vizualizat sau nu o reclama online,
careeste tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ai vazut mesajul publicitar.

Dacă vrei să blochezi cookie-urile, este posibil ca site-urile Bancii Transilvania sa nu functioneze
corect, si vor afisa anumite erori. De exemplu, blocarea cookie-urilor te poate impiedica sa: aplici
online, sa te autentifici în aplicatiile din site sau sa faci operatiuni online.
Daca accepti aceste limitari si doresti blocarea cookie-urilor, te rugam sa faci urmatoarele setari
in browserul de Internet pe care il folosesti:
Google Chrome:






click pe pictograma cheie si selecteaza Optiuni din lista
click pe tabul ”Setari avansate”
click pe Setari privind continutul din sectiunea Confidentialitate.
alege setarile pe care le doresti
click pe X pentru a inchide

Mozilla Firefox


selecteaza Instrumente din bara principala, apoi Optiuni
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click pe tabul Confidentialitate
alege setarile pe care le doresti
click pe OK pentru a inchide

Internet Explorer





click pe pictogramaSetari / Instrumente
click pe Optiuni Internet
click pe Confidentialitate si apoi alege optiunile
click pe Aplicare si apoi pe OK pentru salvarea preferintelor

Daca doriti sa aflati mai multe despre cum functioneaza cookies in relatie cu publicitatea
online, va rugam consultati site-ul http://www.youronlinechoices.com/ro/.
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