NOTIFICARE CU PRIVIRE LA COOKIE-URI

Această notificare pentru cookie-uri se aplică la www.penthouseorhideea.ro, deţinut şi operat de
S.C. Millennium Tour S.R.L. şi descrie cum folosim datele personale colectate prin cookie-uri şi
alte tehnici care includ pixeli ('Cookie') pe website-ul nostru www.orhideearesidence.ro ('Site').

Colectare de date
Când intraţi pe Site sau vedeţi una din reclamele noastre care vă vizează, colectăm automat date
folosind cookie-uri.
Tipurile de informaţii pe care le colectăm prin cookie-uri includ adresa IP, paginile vizitate,
informaţii despre căutări, sistemul de operare, furnizorul de servicii de internet, data şi ora, URL
şi date despre locaţie în funcţie de dispozitivul folosit.
Mai multe informaţii despre cookie-uri: cookie-urile sunt mici informaţii electronice pe care un
website le trimite către browser-ul unui vizitator şi care sunt menţinute în hard drive-ul
vizitatorului. Plasăm cookie-uri în computerul dumneavoastră dacă ne vizitaţi website-ul. Dacă
vă îngrijorează prezenţa cookie-urilor pe dispozitivul dumneavoastră, vă puteţi seta browser-ul să
refuze toate cookie-urile sau să indice când este setat un cookie, permițându-vă să vă hotărâți
dacă vreţi să le acceptaţi. Puteţi de asemenea să ştergeţi cookie-urile din dispozitiv. Totuşi, dacă
alegeţi să blocaţi sau să ştergeţi cookie-uri, anumite funcţionalităţi ale website-ului pe care îl
vizitaţi pot să funcţioneze incorect.
Mai multe informaţii despre etichete cu pixeli: pixelii (cunoscuţi şi ca 'web beacon' sau 'clear
gif') sunt fişiere electronice care constau de obicei din imagini cu un singur pixel care pot fi
inserate într-o pagină web sau într-un e-mail pentru a trimite informaţii precum newsletteruri.
Putem să folosim un pixel pentru a plasa sau recunoaşte un cookie pe dispozitivul
dumneavoastră, dacă folosiţi serviciile noastre.
Cookie-uri terţe părţi: permitem unor anumite terţe părţi să plaseze cookie-uri. Dacă aveţi
întrebări despre ce cookie-uri sunt folosite şi care terţe părţi plasează aceste cookie-uri, vă rugăm
să ne contactaţi folosind datele de contact de mai jos.

În scop de procesare
Folosim datele dumneavoastră, inclusiv pe cele personale, colectate prin cookie-uri, în
următoarele scopuri:
A. Să oferim folosirea Site-ului nostru: folosim informaţii pe care le colectăm prin cookie-uri
pentru a vă permite să folosiţi website-ul. Este în interesul nostru legitim de afaceri să folosim
cookie-uri în acest scop.

B. Să analizăm folosirea serviciilor noastre. Folosim cookie-uri pentru a analiza cum este folosit
website-ul nostru şi pentru a pregăti rapoarte despre uzajul website-ului nostru. Folosim cookieuri şi pentru a monitoriza cum folosiţi dumneavoastră website-ul şi pentru a vă îmbunătăţi
experienţa de utilizator şi calitatea website-ului. Este în interesul nostru legitim de afaceri să
folosim cookie-uri în acest scopuri.
C. Oferirea de reclame vizate: Folosim informaţiile pe care le colectăm prin cookie-uri pentru a
ne îndeplini interesele legitime oferind reclame vizate. Când este necesar, vom obţine mai întâi
consimțământul şi după aceea vom plasa cookie-uri în acest scop. Dacă ne daţi consimţământul,
vi-l puteţi retrage oricând. În plus, puteţi oricând să obiectaţi faţă de procesarea de către noi a
datelor dumneavoastră personale în scopuri publicitare.
D. Studii de piaţă: folosim informaţiile pe care le colectăm prin cookie-uri pentru a ne îndeplini
interesele legitime de a ne implica în studii de piaţă (cum ar fi analiza segmentării şi tendinţelor
pe piaţă, a preferinţelor şi a comportamentelor, cercetare de produse sau servicii sau eficienţa
marketingului sau a publicităţii) sau dezvoltarea de produs (cum ar fi analizarea caracteristicilor
unui segment de piaţă sau a unui grup de clienţi sau a performanţelor website-ului nostru, pentru
a-l îmbunătăţi).
Dacă vreţi să renunţaţi la folosirea cookie-urilor descrise în această secţiune şi niciun mecanism
de renunţare nu vă este disponibil în mod direct (de exemplu în setările browserului), vă rugăm
să contactaţi rezervari@orhideeaspa.ro .

Partajarea de date
• Partajarea cu terţe părţi: Partajăm datele dumneavoastră personale cu terţe părţi conform legii şi
după cum este descris mai jos. Terţele părţi pot fi furnizori de servicii care acţionează în numele
nostru. Nu vindem şi nu dăm spre închiriere datele dumneavoastră personale.
• Autorități competente : Dezvăluim informații personale autorităților responsabile cu aplicarea
legii și altor autorități guvernamentale, în măsura în care acest lucru este impus de lege sau este
strict necesar pentru prevenirea, descoperirea sau urmărirea penală a actelor criminale și a
fraudei.

Retenţia datelor
Există o diferenţă între cookie-uri de sesiune şi cookie-uri permanente. Cookie-urile de sesiune
există doar până când închideţi browserul. Cookie-urile permanente nu sunt şterse automat după
ce vă închideţi browserul. Cookie-urile permanente au o durată de viaţă mai lungă şi nu sunt
şterse automat după ce vă închideţi browserul. Ne străduim să vă livrăm sau să permitem livrarea
de cookie-uri cu o durată de viaţă de maximum 5 ani. Numai în circumstanţe excepţionale, cum
ar fi în scopuri de securitate (precum detectarea de fraude) şi când este absolut necesar, un
cookie va avea o durată de viaţă mai lungă. Dacă aveţi întrebări despre perioade specifice de
retenţie, vă rugăm să ne contactaţi folosind informaţiile de mai jos.

Întrebări sau reclamaţii
Dacă aveţi întrebări sau sunteţi îngrijorat în legătură cu procesarea de către noi a datelor
dumneavoastră personale sau dacă doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile pe care le aveţi
în conformitate cu această notificare, ne puteţi contacta prin rezervari@orhideeaspa.ro . Puteţi şi
să contactaţi autorităţile responsabile cu protecţia datelor, dacă aveţi întrebări sau reclamaţii.

Modificări ale notificării
La fel cum afacerea noastră se schimbă constant, această notificare despre cookie-uri se va
modifica din când în când. Dacă doriţi să vedeţi modificări făcute din când în când la această
notificare despre cookie-uri, vă invităm să o accesaţi pentru a le vedea.

