
 

 

NOTIFICARE PRIVIND MODULELE COOKIE ȘI TEHNOLOGIILE DE URMĂRIRE  

Ultima actualizare: 20  iulie 2022 

Dplay Entertainment Limited și/sau filialele și entitățile afiliate ale acesteia ( "noi" sau "ne"), împreună cu 
partenerii și furnizorii noștri de servicii de publicitate, utilizăm cookie-uri și tehnologii similare pe paginile 
noastre de internet și pe aplicațiile mobile și de televiziune conectată (denumite colectiv "Serviciile"). 
Această Notificare privind modulele cookie și tehnologiile de urmărire face parte din angajamentul nostru 
de a vă spune cum sunt colectate, utilizate și dezvăluite informațiile despre dvs. atunci când interacționați 
cu Serviciile. Pentru mai multe informații despre modul în care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu 
caracter personal, vă rugăm să consultați Nota noastră de informare privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal. Această Notificare privind modulele cookie și tehnologiile de urmărire oferă detalii 
suplimentare despre: 

1. O EXPLICAȚIE A COOKIE-URILOR ȘI A ALTOR TEHNOLOGII DE URMĂRIRE PE CARE LE FOLOSIM ÎN 
CADRUL SERVICIILOR  

2. MODUL ÎN CARE UTILIZĂM COOKIE-URILE ȘI ALTE TEHNOLOGII DE URMĂRIRE  
3. MODUL ÎN CARE PARTENERII NOȘTRI DE PUBLICITATE UTILIZEAZĂ TEHNOLOGIILE DE URMĂRIRE  
4. OPȚIUNILE DVS. (GESTIONAREA COOKIE-URILOR ȘI MODUL ÎN CARE PUTEȚI ALEGE SĂ RENUNȚAȚI) 
5. CUM SĂ NE CONTACTAȚI  

1. O EXPLICAȚIE A COOKIE-URILOR ȘI A ALTOR TEHNOLOGII DE URMĂRIRE PE CARE LE FOLOSIM ÎN 
CADRUL SERVICIILOR  

La fel ca multe companii, folosim tehnologii de urmărire în cadrul Serviciilor noastre.  Mai jos sunt câteva 
exemple de tipuri de tehnologii de urmărire care pot fi utilizate, în funcție de modul în care accesați și 
interacționați cu Serviciile. 

 

Cookie-uri de browser 
web 

Un cookie este un fișier de date plasat pe un computer atunci când acesta este 
utilizat pentru a vizita Serviciile. În general, cookie-urile conțin informații care 
sunt asociate cu browser-ul dvs. web, informații precum preferințele paginii de 
internet, informații de conectare sau un ID de utilizator.  Aceste informații 
permit serviciilor online să vă recunoască atunci când interacționați cu 
Serviciile sau le vizitați din nou. 

„Cookie-urile primare” sunt cookie-uri plasate de către domeniul pe care îl 
vizitați. Atunci când vizitați pagini de internet din rețeaua noastrăde pagini de 
internet, utilizăm cookie-uri setate în domeniile paginilor de internet pe care le 
vizitați și în domeniilenoastre. 

https://www.eurosport.co.uk/eurosport/legal/2020-2021/privacy-policy_sto7706601/story.shtml
https://www.eurosport.co.uk/eurosport/legal/2020-2021/privacy-policy_sto7706601/story.shtml
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#howweuse
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#adpartners
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#yourchoices
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#contactus


 

 

„Cookie-urile terță parte” sunt cookie-uri plasate de partenerii noștri de 
publicitate, rețelele de publicitate și furnizorii de analiză atunci când 
interacționați cu paginile de internet. 

„Cookie-urile de sesiune” sunt stocate pe durata vizitei dvs.. 

„Cookie-urile persistente” continuă să fie stocate după ce părăsiți Serviciile, 
putând fi stocate timp de săptămâni sau chiar ani de zile. 

Tehnologii de urmărire  Serviciile pot conține semnalizatoare web/GIF-uri, pixeli, etichete de pagină, 

scripturi încorporate și alte tehnologii de urmărire. Aceste tehnologii constau 

în mici fișiere de imagine transparente sau alte coduri de programare web care 

înregistrează modul în care interacționați cu Serviciile. Acestea sunt adesea 

utilizate împreună cu cookie-urile browser-ului web sau cu alți identificatori 

asociați cu dispozitivul dvs. 

Identificatori de 
dispozitiv  

Este posibil să colectăm adresa dvs. IP sau un alt identificator unic pentru 
dispozitivul special pe care îl utilizați pentru a accesa internetul sau Serviciul. 

Identificatori de 
publicitate mobilă 

Noi și furnizorii noștri de servicii terți putem primi un identificator de 
publicitate care este atribuit dispozitivului dvs. dacă accesați Serviciile prin 
intermediul unei aplicații mobile. 

Urmărirea pe mai multe 
dispozitive 

Dacă utilizați dispozitive diferite (cum ar fi computerul de acasă, laptopul, 
dispozitivul mobil, televizorul conectat și/sau alt dispozitiv inteligent) pentru a 
accesa Serviciile noastre, este posibil să vă putem asocia cu fiecare dintre 
dispozitivele dvs. prin intermediul tehnologiilor de amprentare deterministe 
(cum ar fi conectarea la un cont sau serviciu pe mai multe dispozitive) sau 
probabiliste (cum ar fi efectuarea unor deducții rezonabile pe baza colectării 
de informații lipsite de caracter personal despre dispozitivele pe care le 
utilizați). 

Informații exacte privind 
locația 

Dacă accesați una dintre aplicațiile noastre mobile, este posibil să vi se ofere 
opțiunea de a ne împărtăși informații despre locația dvs. exactă. Dacă sunteți 
de acord, este posibil să colectăm informații privind locația care sunt furnizate 
prin intermediul funcționalității GPS de pe dispozitivul dvs. mobil. Utilizăm 



 

 

aceste informații pentru a vă prezenta informații și publicitate relevante 
pentru dvs. în funcție de locul în care vă aflați. 

2. MODUL ÎN CARE FOLOSIM COOKIE-URILE ȘI ALTE TEHNOLOGII DE URMĂRIRE  

Noi și terțe părți putem utiliza cookie-uri și tehnologii de urmărire atunci când interacționați cu 
Serviciile, din diverse motive, așa cum sunt descrise în detaliu, mai jos. 

În general Utilizăm cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a vă înregistra 
preferințele; pentru a urmări utilizarea Serviciilor noastre și expunerea dvs. la 
reclamele noastre online; pentru a monitoriza traficul; pentru a îmbunătăți 
Serviciile; pentru a face Serviciile mai ușor de utilizat, inclusiv pentru a vă 
reține preferințele și setările; și pentru a face Serviciile mai relevante pentru 
dvs. 

Esențiale Cookie-urile esențiale (și tehnologiile similare) sunt necesare pentru ca 
Serviciile să funcționeze corect și să rămână sigure. De exemplu, este posibil să 
folosim cookie-uri esențiale pentru conectare, completarea formularelor sau 
pentru a activa alte caracteristici și funcții ale Serviciilor. Cookie-urile esențiale 
sunt, de asemenea, utilizate pentru a monitoriza performanța tehnică a 
Serviciilor pentru a ne asigura că serviciile noastre funcționează corect. De 
asemenea, folosim cookie-uri esențiale pentru a menține securitatea și 
stabilitatea Serviciilor noastre. Deoarece aceste cookie-uri sunt necesare 
pentru securitatea și funcționalitatea Serviciilor noastre, ele nu pot fi 
dezactivate. 

Analitice Cookie-urile analitice (și tehnologiile similare) ne permit să evaluăm câte 
persoane au utilizat Serviciile, să monitorizăm modul în care utilizatorii 
navighează în cadrul Serviciilor și ce pagini și videoclipuri sunt vizitate cel mai 
frecvent, să numărăm câte e-mailuri au fost trimise și/sau au fost deschise 
efectiv sau în alte scopuri de analiză. Aceste cookie-uri ne permit, de 
asemenea, să înțelegem modul în care oamenii utilizează Serviciile noastre, 
astfel încât să putem continua să le îmbunătățim și să ne asigurăm că oferim 
cea mai bună experiență pentru utilizatorii noștri. 



 

 

Personalizarea 
conținutului 

Utilizăm cookie-uri pentru a crea un profil despre dvs. și interesele dvs. pentru 
a vă afișa conținut personalizat care este relevant pentru dvs. și pentru a 
măsura performanța și eficiența conținutului pe care îl vedeți sau cu care 
interacționați. 

Publicitate Cookie-urile publicitare (și tehnologiile similare) sunt utilizate pentru a crea un 
profil al intereselor dvs., pentru a vă oferi publicitate relevantă pentru aceste 
interese, pentru a măsura eficiența campaniilor publicitare și pentru alte 
scopuri descrise în Centrul nostru de preferințe privind cookie-urile și opțiunile 
publicitare disponibil prin intermediul linkului „Gestionați Preferințele” din 
subsolul paginii noastre de internet sau din meniurile de configurare a contului 
din aplicația noastră. Aceste cookie-uri sunt setate de noi și de partenerii 
noștri de publicitate. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, veți vedea în 
continuare reclame, dar este posibil ca acestea să fie mai puțin relevante 
pentru dvs. 

Vă rugăm să rețineți că anumite părți terțe - inclusiv furnizorii noștri de 
servicii, partenerii, agenții de publicitate și agențiile de vânzări de publicitate - 
utilizează, de asemenea, cookie-uri în cadrul Serviciilor.  Cookie-urile terță 
partesunt, de obicei, cookie-uri de măsurare și de performanță sau cookie-uri 
publicitare. 

Puteți găsi informații suplimentare despre modul în care folosim cookie-urile 
în cadrul Serviciilor, ce cookie-uri terță parte folosim și despre cum puteți 
permite sau dezactiva cookie-urile, în Centrul nostru de preferințe privind 
cookie-urile și opțiunile publicitare disponibil prin intermediul linkului 
„Gestionați Preferințele” din subsolul paginii noastre de internet sau din 
meniurile de configurare a contului din aplicația noastră. 

3. MODUL ÎN CARE PARTENERII NOȘTRI DE PUBLICITATE UTILIZEAZĂ TEHNOLOGIILE DE URMĂRIRE  

Permitem terților, cum ar fi companiile de tehnologie publicitară, să difuzeze reclame pentru produse și 
servicii ale unor terți. Aceste companii utilizează cookie-uri și tehnologii similare pentru a colecta 
informații despre interacțiunile dvs. cu Serviciile și alte pagini de internet, aplicații mobile și alte servicii 
conectate și utilizează aceste informații pentru a afișa anunțuri care posibil să fie relevante pentru dvs. și 
pentru a înțelege modul în care utilizatorii răspund la aceste anunțuri. Pentru mai multe informații 
despre cookie-urile individuale, vă rugăm să consultați Centrul nostru de preferințe privind cookie-urile 
și opțiunile publicitare disponibil prin intermediul linkului „Gestionați Preferințele” din subsolul site-ului 
nostru web sau din meniurile de configurare a contului din aplicația noastră. 

4. OPȚIUNILE DVS. (GESTIONAREA COOKIE-URILOR ȘI MODUL ÎN CARE PUTEȚI RENUNȚA LA ACESTEA) 



 

 

În multe cazuri, aveți posibilitatea de a alege informațiile pe care le furnizați și modul în care le folosim.  
Aceste alegeri și orice consecințe aferente sunt descrise în detaliu mai jos. 

Centrul de preferințe 
privind cookie-urile și 
opțiunile publicitare   

Prin intermediului Centrului nostru privind cookie-urile și opțiunile publicitare 

puteți să permiteți sau să dezactivați cookie-urile / tehnologiile de urmărire 

sau să vă exercitați opțiunile cu privire la modul în care participanții la Cadrul 

de transparență și consimțământ IAB  pot colecta sau prelucra datele dvs.. 

Puteți accesa Centrul de preferințe privind cookie-urile și opțiunile publicitare 

prin intermediul linkului „Gestionați Preferințele” din subsolul paginii noastre 

de internet sau din meniurile de setări ale contului din aplicația noastră. Vă 

rugăm să rețineți că blocarea tuturor cookie-urilor poate face ca unele dintre 

Servicii să nu vă fie disponibile sau poate avea un efect negativ asupra 

performanței, eficienței sau personalizării Serviciilor.  

Vă rugăm să rețineți că participăm la Cadrul de transparență și consimțământ 

al IAB Europa și respectăm politicile și specificațiile acestuia. Cadrul de 

transparență și consimțământ al IAB este un cadru industrial conceput pentru 

a facilita comunicarea consimțământului legat de confidențialitate între 

agenții de publicitate digitală și pentru a oferi utilizatorilor de internet o mai 

mare transparență și control asupra modului în care datele lor cu caracter 

personal pot fi utilizate pentru publicitate digitală și comportamentală. 

Utilizăm platforma de gestionare a consimțământului cu numărul de 

identificare 28. 

Setări ale browser-ului Majoritatea browser-elor web acceptă în mod automat cookie-urile, dar, dacă 
preferați (și în plus față de posibilitatea de a permite sau dezactiva anumite 
categorii de cookie-uri/tehnologii de urmărire prin utilizarea Centrului de 
preferințe privind cookie-urile și opțiunile publicitare, așa cum este descris mai 
sus), puteți de regulă să modificați setările browser-ului (sau setările de pe 
dispozitivul dvs. mobil, dacă este cazul) pentru a dezactiva sau respinge 
cookie-urile. Dacă ștergeți cookie-urile sau dacă vă setați browser-ul pentru a 
refuza cookie-urile, este posibil ca unele caracteristici ale Serviciilor să nu 
funcționeze sau să nu funcționeze așa cum au fost proiectate. 

Produsele de măsurare 
digitală Nielsen    

De asemenea, folosim produsele de măsurare digitală ale Companiei Nielsen 
în cadrul Serviciilor noastre, care vă vor permite să contribuiți la studii de 
piață, cum ar fi Rating-urile Nielsen TV. Vă rugăm să vizitați pagina de politică 
de confidențialitate a Nielsen privind măsurătorile digitale la 
www.nielsen.com/digitalprivacy pentru mai multe informații despre software-
ul de măsurare și pentru a afla care sunt opțiunile dvs. cu privire la produsele 

:%20%20https:/iabeurope.eu/transparency-consent-framework/
:%20%20https:/iabeurope.eu/transparency-consent-framework/
http://www.nielsen.com/digitalprivacy


 

 

de măsurare ale Nielsen. Pentru a renunța la măsurătorile Nielsen pe 
dispozitive mobile, vizitați pagina de retragere a acordului a companiei Nielsen 
pentru dispozitive mobile la https://sites.nielsen.com/legal/privacy-
statement/nielsen_app_output/#. 

Setări ale dispozitivului 
pentru urmărirea 
dispozitivelor mobile 

Puteți renunța la utilizarea de către anumite companii de publicitate a 
informațiilor despre modul în care utilizați aplicația mobilă, prin intermediul 
setărilor dispozitivului dvs. ("Limitează tracking-ul de marketing" pe 
dispozitivele Apple și "Renunțați la personalizarea anunțurilor" pe dispozitivele 
Android). 

Tracking-ul televizorului 
conectat 

Puteți renunța la utilizarea de către anumite companii de publicitate a 
informațiilor despre utilizarea televizorului conectat și a dispozitivului de 
streaming TV, prin intermediul setărilor dispozitivului dumneavoastră. 

Setări ale rețelelor de 
socializare 

Notele de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
rețelelor de socializare ar trebui să vă ofere informații despre modul în care 
aceste rețele vă permit să vă exercitați opțiunile privind tehnologiile de 
urmărire, de obicei prin configurarea setărilor contului dvs. de utilizator pe 
fiecare dintre aceste rețele. 

5. CUM SĂ NE CONTACTAȚI  

Pentru orice întrebări referitoare la această Notificare privind modulele cookie și tehnologiile de 
urmărire sau privind practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la 
DPO@discovery.com. 

 

 

https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/
https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/
mailto:privacy_policy@discovery.com

