
POLITITICA PENTRU COOKIES 

KARUSELLO.COM utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți 
experiența ta pe website-ul nostru, în conformitate cu Politica de confidențialitate. 
Continuarea navigării presupune că esti de acord cu utilizarea cookie-urilor de catre 
KARUSELLO. 
Poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookies, urmând instrucțiunile 
din Politica pentru Cookies. 

Aceasta Politica pentru Cookies a fost actualizata pe 25 iulie 2019 si se aplica tuturor 
cetatenilor Zonei Economice Europene. 

1 INTRODUCERE 

Website-ul nostru, https://www.karusello.com (numit in continuare: “website-ul”) 
utilizeaza fisiere de tip cookie si alte tehnologii inrudite (pentru convenienta, toate 
tehnologiile menionate vor fi referate ca si “cookies”). Fisierele de tip Cookie sunt de 
asemenea plasate si utilizate de terti colaboratori. In documentul de mai jos va 
informam asupra utilizarii fisierelor de tip cookies pe site-ul nostru. 

2 CE SUNT FISIERELE DE TIP COOKIES? 

Un fisier de tip Cookie este un fisier simplu, de dimensiuni reduse, care este trimis 
utilizatorului impreuna cu paginile prezentului website si stocat de catre browser-ul tau 
pe hard drive-ul computerului tau sau oricarui dispozitiv utilizat pentru vizitarea site-ului. 
Informatia stocata aici poate fi returnata serverelor noastre, fie serverelor tertilor 
relevanti, in timpul unei vizite ulterioare. 

3 CE SUNT SCRIPT-URILE? 

Un script este o portiune de cod program care este folosit pentru a face website-ul 
nostru sa functioneze adecvat si interactiv. Acest cod este executat pe server-ul nostru 
sau pe dispozitivul tau. 

4 CE SUNT BEACON-URILE WEB? 

Un beacon web (sau o eticheta pixel) este o portiune invizibila de text sau o imagine pe 
un website, care este folosita pentru a monitoriza traficul resepctivului website. Pentru a 
putea indeplini aceasta functie, diverse date despre tine sunt stocate cu ajutorului 
beacon-urilor web. 

5 CONSIMTAMANT 

Atunci cand vizitati website-ul nostru pentru prima data, va vom arata un banner de tip 
pop-up ce contine explicatiile neccesare despre fisierele de tip cookie. Imediat ce veti 
selecta optiunea de a utiliza toate tipurile de Cookies si veti salva preferintele, va veti da 

https://www.innab.ro/politica-de-confidentialitate/
https://www.innab.ro/cookie-policy/


consimtamantul de a folosi toate fisierele de tip cookie si plug-in, precum sunt descrise 
in fereastra mentionata, cat si in prezenta Politica pentru Cookies. 

6 PARTI TERTE 

Am incheiat intelegeri in legatura cu utilizarea fisierelor de tip cookie cu alte companii 
care plaseaza fisiere de tip cookies. In orice caz, nu va putem garanta ca aceste terte 
parti opereaza datele dumneavoastra personale intr-o maniera de incredere si sigura. 
Terti precum Google sunt considerati ca si operatori de date independenti, in limitele 
regulamentului GDPR. Recomandam ca dumneavoastra sa cititi cu atentie Termenii, 
Conditiile si Politicile de Confidentialitate ale acestor companii. 

7 COOKIES 

7.1 Fisiere de tip Cookie, Tehnice sau Functionale 
Unele fisiere de tip cookies asigura functionarea propice a anumitor portiuni din website, 
cat si faptul ca preferintele utilizatorului raman cunoscute. Prin plasarea fisierelor de tip 
cookies functionale, facilitam vizita dumneavoastra pe website-ul nostru. In acest fel, 
dumneavoastra nu veti fi nevoit sa reintroduceti aceeasi informatie cand visitati website-
ul nostru si, spre exemplu, articolele magazinului online pot ramane in cos pana cand 
dumneavoastra le achitati. Ne rezervam dreptul de a plasa aceste fisiere de tip cookies 
fara consimtamantul. 

7.2 Fisiere de tip Cookie pentru Advertising 
Acest website foloseste fisiere de tip cookies pentru Marketing si Advertising, fapt care 
ne permite sa personalizam reclamele pentru dumneavoastra si de obtine perspective 
cu privire la rezultatele campaniilor. Acest proces se intampla pe baza unui profil pe 
care in cream, bazat pe click-urile dumeavoastra in vreme ce navigati atat in interiorul 
cat si in exteriorul https://www.karusello.com. Dumneavoastra, in calitate de vizitator al 
website-ului, sunteti inregistrat cu un ID unic, cu ajutorul acestor fisiere de tip cookies, 
pentru ca, spre exemplu, dumneavoastra sa nu vedeti aceeasi reclama de doua ori. 

Deoarece aceste fisiere de tip cookie sunt marcate ca si cookies pentru urmarire, va 
cerem permisiunea de a plasa astfel de fisiere in dispozitivul dumneavoastra. 

7.3. Butoane Social Media 
Website-ul nostru include butoane pentru Facebook, Linkedin, Whatsapp, Instagram si 
Altele, avand scopul de a promova diverse pagini (exemplu “apreciere”, “salvare) sau 
partajare (exemplu “tweet”) pe retele sociale precum Facebook, Linkedin, Whatsapp, 
Instagram si Altele. Aceste butoane functioneaza folosing portiuni de cod proprietar 
Facebook, Linkedin, Whatsapp, Instagram sau Aletele. Acest tip de cod plaseaza fisiere 
de tip Cookie. Aceste butoane de tip social media pot deasemenea stoca si procesa 
anumite informatii, pentru ca o reclama personalizata sa poate fi afisata pentru 
dumneavoastra. 



Va rugam, cititi Politicile de Confidentialitate ale acestor retele sociale (politici ce se pot 
schimba cu regularitate), pentru a determina in ce fel utilizeaza datele dumneavoastra 
personale pe care le proceseaza cu ajutorul acestor fisiere de tip cookie. Datele 
recuperate sunt anonimizate pe cat de mult posibil. Facebook, Linkedin, Whatsapp, 
Instagram si Altele sunt localizate in Statele Unite Ale Americii. 

8 FISIERE COOKIES PLASATE 

GOOGLE ANALYTICS 

Scop: Performanta 

Perioada retentie: De la o sesiune, pana la 2 ani 

Descriere: Folosim Google Analytics, un serviciu de analiza web provizional de Google. Google Analytics 
utilizeaza fisiere de tip cookies ce ne permit sa analizam utilizarea website-ului nostru si sa compilam 
rapoarte referitoare la activitatea pe site si utilizarea internetului. 

Nume Utilizate 

Partajare 

_ga, _gid, _gat, _gaexp, _utm, __utmc, UTMD_, __utmv, __utmz, _gat_gtag_UA_ID, 
gadwp_wg_default_view, gadwp_wg_default_swmetric, gadwp_wg_default_metric, 
gadwp_wg_default_dimension, gadwp_ir_default_dimension, gadwp_ir_default_swmetric, 
gadwp_ir_default_metric 
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FACEBOOK 

Scop: Advertismente Personalizate 

Perioada retentie: 1 an 

Descriere: Facebook utilizeaza fisiere de tip Cookies pentru a afisa utilizatorilor reclame personalizate. 

Nume Utilizate 

Partajare 

fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, frstxs, datr, _fbp 
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WP_API SCHEMA 

Scop: Afisarea unui banner pentru cookies. 

https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/policy/cookies


Perioada retentie: 365 zile 

Descriere: Acest fisier Cookie face posibila afisarea unui banner pentru cookies. 

Nume Utilizate 

Partajare 

moove_gdpr_popup 
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JETPACK 

Scop: Optimizare Website 

Perioada retentie: 365 zile 

Descriere: Acest fisier Cookie optimizeaza utilizarea traficului de internet si imbunatateste experienta 
utilizatorului in termeni de accesibilitate. 

Nume Utilizate 

Partajare 

tk_tc, tk_qs, tk_ai, jetpackState 
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WOOCOMMERCE 

Scop: Acest fisier Cookie este plasat pentru a tine evidenta vanzarile si a articolelor din cos. 

Perioada retentie: 365 zile 

Descriere: Acest fisier Cookie este plasat pentru a tine evidenta vanzarile si a articolelor din cos. 

Nume Utilizate 

Partajare 

wc_cart_hash_xxxxxx, wpwoocommerce_session_xxxxxx, woocommerce_recently_viewed, 
woocommerce_items_in_cart, woocommerce_cart_hash, wp_woocommerce_session_xxxxxx 
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PHP SESSION ID 

Scop: Stocarea datelor utilizatorilor per ansamblul paginilor vizitate pentru functionalitate. 

https://www.innab.ro/privacy-statement-eu/
https://www.innab.ro/politica-pentru-cookies/
https://www.innab.ro/privacy-statement-eu/


Perioada retentie: 365 zile 

Descriere: Sesiunile sunt un mod simplu de a stoca date pentru utilizatorilul individual corelat cu un ID de 
sesiune unica. ID-urile de sesiune sunt trimise catre browser via fisierelor cookie ale sesiunii, iar ID-ul 
este utilizat pentru a recupera datele existente ale sesiunii in curs. 

Nume Utilizate 

Partajare 

PHPSESSID 
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MIXPANEL 

Scop: 

Perioada retentie: 

Descriere: 

Nume Utilizate 

Partajare 

mixpanel 
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ALGOLIA 

Scop: Acest fisier cookie este folosit pentru a permite utilizarea functiei de cautare Algolia. 

Perioada retentie: 365 zile 

Descriere: Acest fisier cookie este folosit pentru a permite utilizarea functiei de cautare Algolia. 

Nume Utilizate 

Partajare 

algoliasearch-client-js 
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GOOGLE ADS OPTIMIZATION 

Scop: Advertismente Personalizate 

https://www.innab.ro/privacy-statement-eu/
https://www.innab.ro/politica-pentru-cookies/cookie-policy/
https://www.innab.ro/privacy-statement-eu/


Perioada retentie: 1 an 

Descriere: Google urmareste utilizatorii peste platforme pentru a putea targheta utilizatorii cu anunturi 
personalizate eficient. 

Nume Utilizate 

Partajare 

PREF, NID, id, _drt_, HSID, SSIDAPISID, SAPISID, __ut, OGPC, SID, HSID, SSID, APISID, SNID, 
CONSENT, _gat_gtag_UA_xxxxxx 
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LINKEDIN 

Scop: Linkedin plaseaza fisiere cookie pentru a urmari utilizatorii 

Perioada retentie: 1 an 

Descriere: Google urmareste utilizatorii peste platforme pentru a putea targheta utilizatorii cu anunturi 
personalizate eficient. 

Nume Utilizate 

Partajare 

X-LI-IDC 
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WHATSAPP 

Scop: Whatsapp este un serviciu multi-platforma destinat telefoanelor smart si computerelor, protejat prin 
encriptie de tip end-to-end. 

Perioada retentie: 1 an 

Descriere: Fisierul de tip cookie Whatsapp face posibila partajarea informatiilor cu prieteni ai vizitatorilor si 
altii. 

Nume Utilizate 

Partajare 

PoliticaConfidentialitate 

INSTAGRAM 

Scop: Advertismente Personalizate 

https://policies.google.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy


Perioada retentie: 1 an 

Descriere: Instagram foloseste fisiere de tip cookie pentru a targheta utilizatorii cu advertismente 
personalizate. 

Nume Utilizate 

Partajare 

fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, frstxs, datr, _fbp 
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GOOGLE FONTS 

Scop: Afiseaza font-uri personalizate pe website-ul nostru. 

Perioada retentie: 365 zile 

Descriere: Folosim API-ul pentru Font-uri Google pentru a afisa font-uri pe website-ul nostru. API-ul 
Google pentru Fonturi solicita adresa dumneavoastra de IP pentru a putea afisa font-urile. 

Nume Utilizate 

Partajare 

tcb_google_fonts 
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GOOGLE MAPS 

Scop: Afiseaza harti Google pe website-ul nostru. 

Perioada retentie: 30 zile 

Descriere: Am integrat hartile Google pe website-ul nostru. Website-ul nostru se conecteaza la API 
pentru Harti Google, pentru a putea afisa aceste harti. API-ul Google Maps solicita adresa 
dumneavoastra IP. 

Nume Utilizate 

Partajare 
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YOUTUBE 

Scop: Fisierele de tip cookie Youtube urmaresc utilizatorii individuali. 

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


Perioada retentie: 30 zile 

Descriere: Fisiere de tip cookie pentru a urmari utilizatorii individuali. 

Nume Utilizate 

Partajare 

PoliticaConfidentialitate 

9 DREPTURILE DUMNEAVOASTRA CU PRIVIRE LA DATELE 
PERSONALE 

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra personale: 

• Aveti dreptul de a cunoaste motivele pentru care datele dumneavoastra personale 
sunt neccesare, ce se va intampla cu acestea si cat timp vor putea fi acestea folosite. 
• Dreptul accesului la informatie: Aveti dreptul de a accesa datele dumneavoastra 
personale care ne sunt cunoscute noua. 
• Dreptul de a rectifica: Aveti dreptul de a suplimenta, corecta, solicita stergerea sau 
bloca datele dumneavoastra personala, oricand considerati de cuviinta. 
• Daca ne acordati consimtamantul de a procesa datele dumneavoastra, aveti dreptul 
de a revoca acest consimtamant si de a solicita stergerea datelor dumneavoastra 
personale. 
• Dreptul de a va transfera datele: Aveti dreptul de a solicita transferul datelor 
dumneavoastra personale de la un operator catre un altul. 
• Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta cu privire la procesarea datelor 
dumneavoastra personale. Ne supunem acestor obiectii, cu exceptia cazurilor in care 
exista temei legal si necesar pentru procesarea lor. 

Pentru a va exercita aceste drepturi, va rugam sa ne contactati. Va rugam, faceti 
referinta la detaliile dumneavoastra de contact in subsolul acestui document de Politici 
pentru Cookies. Daca aveti o plangere cu privire la modul in care operam datele 
dumneavoastra, va stam la dispozitie pentru clarificari sau remedieri, dar aveti 
deopotriva dreptul de a inregistra o plangere catreAutoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

10 ACTIVAREA / DEZACTIVAREA SI STERGEREA FISIERELOR 
COOKIE 

Puteti folosi browser-ul dumneavoastra de internet pentru a sterge, automat sau manual 
fisierele de tip cookie. Puteti specifica daca anumite fisiere de tip cookie nu pot fi 
plasate. O alta optiune disponibila este modificarea setarilor browserului 
dumneavoastra de internet pentru a putea primi mesaje de fiecare data cand un fisier 
cookie este plasat. Pentru mai multe informatii cu privire la aceste optiuni, va rugam 
faceti referinta catre instructiuni in sectiunea de Ajutor a browserului dumneavoastra. 

https://myaccount.google.com/privacy
https://www.dataprotection.ro/
https://www.dataprotection.ro/


Fie, puteti indica preferintele dumneavoastra catre urmatoarea 
pagina: www.youronlinechoices.eu 

Va rugam, luati la cunostinta faptul ca website-ul nostru ar putea sa nu functioneze 
adecvat in conditiile in care toate fisierele de tip cookies sunt dezactivate. Daca veti 
sterge toate fisierele cookies din browser-ul dumneavoastra, ele vor fi plasate din nou, 
dupa ce va exprimati consimtamantul, atunci cand vizitati website-ul nostru din nou. 

11 DATE DE CONTACT 

Pentru intrebari si/sau comentarii cu privire la Politica noastra pentru Cookies, cat si 
acest document, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii: 

SC KARUSELLO STORE S.R.L 
Strada Pictor Gheorghe Tattarescu nr.6 bloc P2 ap.6, 

Sector 3, 030414, Bucuresti. 
Romania 

Website: https://www.karusello.com 
Email: karusello@outlook.com 
Numar de telefon: +40737349426 

https://www.innab.ro/politica-pentru-cookies/www.youronlinechoices.eu

