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Politica de confidențialitate și cookies 

 

 
Informații generale 

 
La PayPo (PayPo Plăți Amânate IFN S.A., cu sediul social în România, București, Str. Colței nr. 8, etaj 4, 

Sector 3, înscrisă în Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-41-1103375/23.05.2022, înregistrată la 

Registrul Comerțului București sub nr. J40/19544/2021, cod unic de înregistrare 45199303, capital social 
subscris și vărsat de 1.000.000 RON și, de asemenea, PayPo Sp. z o.o. cu sediul în Varșovia, adresa 

Domaniewska 39, Varșovia (cod poștal: 02-672), încorporat în registrul antreprenorilor KRS condus de 
Tribunalul districtual pentru capitala Varșovia în Secția comercială Varșovia XIII – KRS sub numărul KRS 

0000575158, cu capital social de 943 550 PLN, numărul NIP: 5213705997, număr Regon: 
36248512600000, denumite în continuare "PayPo") știm cât de importantă este protecția 

confidențialității. Dorim să te asigurăm că iți tratăm datele cu cea mai mare atenție și ținând cont de 

obligațiile care decurg din dispozițiile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. 
 

Politica de confidențialitate și cookies (denumită în continuare „Politica”) a fost elaborată pe baza 
cerințelor Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumită în continuare "GDPR"), în special 
articolele 13 și 14 din GDPR care specifică obligația de informare a operatorului de date, precum și 

reglementările naționale privind protecția datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal 
(datele) sunt orice informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată). 

 
Politica de confidențialitate și cookies explică modul în care utilizăm datele tale cu caracter personal pe 

site-ul nostru web și ce drepturi ai în legătură cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal de către 

PayPo. Te rugăm să citești conținutul Politicii – dorim ca alegerea ta de a utiliza serviciul PayPo să fie 
pe deplin conștientă. 

 
Politica se aplică prelucrării datelor utilizatorilor care folosesc serviciul PayPo. În cazul în care utilizezi 

serviciile noastre sau faci demersuri pentru a le utiliza, se vor aplica suplimentar clauzele de informare 

pregătite de noi pentru servicii individuale, ceea ce este în conformitate cu principiul transparenței 
prevăzut în GDPR. O listă completă a clauzelor de informare le găsești în documentul Informare cu 

privire la prelucrarea datelor.  
 

Cine este Operatorul datelor tale cu caracter personal? 

 
Operatorul datelor cu caracter personal este PayPo Plăți Amânate IFN S.A., entitate juridică română, cu 

sediul social în România, București, Str. Colței nr. 8, etaj 4, Sector 3, înscrisă în Registrul General al BNR 
sub nr. RG-PJR-41-1103375/23.05.2022, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. 

J40/19544/2021, cod unic de înregistrare 45199303, capital social subscris și vărsat de 1.000.000 RON, 
număr de telefon +40312294746, adresă de e-mail: info@paypo.ro împreună cu PayPo Sp. z o.o., cu 

sediul în Varșovia, adresa Domaniewska 39, Varșovia (cod poștal: 02-672), încorporat în registrul 

antreprenorilor KRS condus de Tribunalul districtual pentru capitala Varșovia în Secția comercială 
Varșovia XIII – KRS sub numărul KRS 0000575158, cu capital social de 943 550 PLN, numărul NIP: 

5213705997, număr Regon: 36248512600000 (denumit în continuare „Operator” sau „PayPo”). 
 

Cum ne poți contacta?  

 
1. Dacă dorești să ne contactezi, o poți face la adresa indicată a PayPo Plăți Amânate IFN S.A.: 

București, Str. Colței nr. 8, etaj 4, Sector 3, sau prin e-mail: info@paypo.ro. 
2. În ceea ce privește aspectele legate de prelucrarea datelor tale cu caracter personal, poți 

contacta responsabilul nostru cu protecția datelor prin poștă la următoarea adresă: PayPo Plăți 
Amânate IFN S.A.: București, Str. Colței nr. 8, etaj 4, Sector 3 sau prin e-mail: dpo@paypo.ro. 

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrează PayPo? 

https://static.paypo.ro/documents/Informare_cu_privire_la_prelucrarea_datelor.pdf
https://static.paypo.ro/documents/Informare_cu_privire_la_prelucrarea_datelor.pdf
mailto:info@paypo.ro
mailto:info@paypo.ro
mailto:dpo@paypo.ro
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1. Pentru a asigura posibilitatea contactării prin intermediul serviciului, a fost pusă la dispoziția 

antreprenorilor interesați de cooperarea cu PayPo adresa de email parteneriat@paypo.ro.  

Prin intermediul acesteia, poți solicita Termenii și condițiile serviciilor PayPo. Pentru a ne putea 
contacta, trebuie să furnizezi cel puțin: numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de 

telefon. Furnizarea datelor este complet voluntară, cu toate acestea, nefurnizarea acestora va 
duce la imposibilitatea de a fi contactat de PayPo. 

2. În plus, în timpul vizitei pe site-ul nostru, PayPo colectează anumite date precum: 

● date demografice (vârstă, sex), 
● date geografice (limbă, locație); 

● adresă IP; 
● tipul de browser;  

● tipul de sistem de operare; 
● furnizorul de rețea; 

● tipul de dispozitiv de la care se stabilește conexiunea; 

● ora conectării la serviciu; 
● altele,  legate de comportamentul dumneavoastră pe site. 

3. De asemenea, ca parte a serviciilor noastre, putem colecta date cu caracter personal 
suplimentare, în funcție de serviciul individual. Poți afla mai multe despre acest lucru în termenii 

și condițiile serviciului individual.  

  
Pe ce bază, în ce scopuri și pentru cât timp poate PayPo să îți prelucreze datele cu caracter personal? 

 
Modul detaliat, domeniul de aplicare și scopurile prelucrării datelor sunt descrise în Tabelul 1. 

 
Tabelul 1: Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal  

OBIECTIV  
PRELUCRARE

A DATELOR 

DESCRIEREA 
SCOPULUI 

TEMEIUL 
JURIDIC 

PERIOADA DE  
PRELUCRARE A 

DATELOR 

Gestionarea 
solicitării tale 

Te contactăm 
pentru a-ți 

răspunde la 
întrebare/solicitare

  

Interesul nostru 
legitim constând în 

prelucrarea datelor 
tale cu caracter 

personal pentru a 

comunica cu tine 
[articolul 6 alineatul 

(1) litera (f) din 
GDPR] – în cazul în 

care solicitarea ta 

nu are legătură cu 
serviciul oferit. 

Până când răspunsul la 
întrebarea/solicitarea 

ta este furnizat, și apoi 
până la expirarea 

termenului de 

prescripție pentru orice 
reclamație.   

Gestionarea 
solicitării tale în 

legătură cu 
serviciul pe 

care îl oferim și 

la care ești 
parte 

Te contactăm 
pentru a-ți 

răspunde la 
întrebare/solicitare

  

Un serviciu oferit 
sau acțiuni 

întreprinse la 
cererea ta, în 

vederea încheierii 

acestuia (articolul 6 
alineatul (1) lit. b) 

GDPR) – în cazul în 
care solicitarea ta 

se referă la un 
serviciu/contract la 

care suntem sau 

putem fi parte. 

Până când răspunsul la 
întrebarea/solicitarea 

ta este furnizat, iar în 
cazul unui serviciu 

oferit, pe durata 

serviciului sau până la 
expirarea termenului 

de prescripție pentru 
orice reclamație. 

mailto:parteneriat@paypo.ro
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Scopuri 

analitice și de 
raportare 

Pentru a putea 

dezvolta serviciile 
noastre, analizăm 

datele transversale 
ale utilizatorilor 

Interesul nostru 

legitim, constând în 
prelucrarea datelor 

în scopul indicat  
(articolul 6 alineatul 

(1) litera (f) din 
GDPR). 

Până când te opui 

prelucrării, cu toate 
acestea, pentru nu mai 

mult de 24 de luni.  

Desfășurarea 

activităților de 
marketing 

Pentru a ne 

promova serviciile, 
afișăm reclame 

(inclusiv profilate) 
utilizatorilor 

Interesul nostru 

legitim de a 
prelucra datele 

pentru 
comercializarea 

serviciilor noastre 
(articolul 6 alineatul 

(1) litera (f) din 

GDPR). 

Până când preferințele 

tale pentru o astfel de 
procesare se schimbă.  

Desfășurarea 

activităților 
tehnice care 

vizează buna 
funcționare a 

site-ului web  

Pentru a reține 

setările tehnice 
pentru utilizatori, 

precum și pentru a 
rezolva 

eventualele 

dificultăți / 
probleme 

Interesul nostru 

legitim în 
prelucrarea datelor 

pentru a asigura 
securitatea și buna 

funcționare a site-

ului web (articolul 6 
alineatul (1) litera 

(f) din GDPR). 

Perioadele detaliate de 

păstrare a datelor sunt 
disponibile în Tabelul 

2.  

 

Cui îi putem încredința datele tale cu caracter personal? 

 
Persoana împuternicită de Operator înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, 

entitate sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele Operatorului. În cazul 
încredințării datelor, persoana împuternicită de operator primește datele cu caracter personal pe baza 

unui acord încheiat cu Operatorul. 

 
PayPo utilizează serviciile furnizorilor externi, cum ar fi: 

1. entitățile care furnizează servicii IT legate de activitățile PayPo, inclusiv servicii de hosting; 
2. entitățile care furnizează servicii pentru a asigura siguranța utilizatorilor;  

3. entitățile care furnizează servicii de call-center; 

4. entitățile care furnizează catre PayPo servicii de suport în implementarea activităților de 
marketing*; 

5. entitățile care furnizează catre PayPo servicii de suport în implementarea activităților analitice*; 
cu toate acestea, astfel de entități prelucrează date pe baza unui acord cu Operatorul și numai în 

conformitate cu instrucțiunile Operatorului. 
 

*În aceste cazuri, datele cu caracter personal pot fi transferate în afara Spațiului Economic European. 

În această situație, transferul de date va avea loc pe baza unui acord adecvat între PayPo și această 
entitate, care conține clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană. 

 
Sunt în siguranță datele tale cu caracter personal? 

 

Comunicarea dintre computerul utilizatorului și serverul PayPo este criptată utilizând protocolul SSL 
(Secure Socket Layer), reprezentând criptarea corespunzătoare a datelor transmise. Sistemul nostru 

dispune de protecție adecvată împotriva atacurilor de hacking și a încercărilor de interceptare a datelor 
deținute.  
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Ce drepturi ai în legătură cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal? 

 

Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal: 
1. dreptul de a avea acces la date; 

2. dreptul de a modifica/actualiza, rectifica datele cu caracter personal, în cazul în care datele tale 
aflate în posesia noastră sunt inexacte sau incomplete; 

3. dreptul de a restricționa prelucrarea datelor tale cu caracter personal; 

4. dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi date cu caracter personal - date 
de la operator într-un format IT structurat, utilizat frecvent și care pot fi citite în mod 

automatizat. Poți trimite aceste date unui alt operator de date sau poți solicita ca Operatorul să 
trimită datele unui alt operator. Cu toate acestea, Operatorul  va face acest lucru numai dacă o 

astfel de transmitere este posibilă din punct de vedere tehnic; 
5. dreptul de a te opune - din motive legate de situația ta individuală - prelucrării datelor cu 

caracter personal care te privesc, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR (adică 

interesele legitime pe care le urmărim), inclusiv crearea de profiluri (articolul 21 alineatul (1) 
din GDPR); în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing 

direct, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care prelucrarea este legată de un astfel de 
marketing direct (articolul 21 alineatul (2) din GDPR); 

6. dreptul de a șterge datele cu caracter personal, în cazul în care datele tale nu mai sunt necesare 

pentru scopurile pentru care au fost colectate, iar PayPo nu are niciun motiv pentru prelucrarea 
acestora, de exemplu pe baza stabilirii, urmăririi sau apărării pretențiilor sale; 

7. persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că i-au fost încălcate 

drepturile, folosind datele de contact următoare: Autoritatea Națională pentru Supravegherea 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod 

poștal 010336, București, Romania - anspdcp@dataprotection.ro. 

 
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, sau pentru orice întrebări despre prelucrarea datelor 

cu caracter personal realizată de PayPo, se va trimite o cerere la adresa de corespondență electronică: 
dpo@paypo.ro, prin poștă la adresa: PayPo Plăți Amânate IFN S.A., București, Str. Colței nr. 8, etaj 4, 

Sector 3 sau telefonic la +40312294746. PayPo îți va oferi informații despre acțiunile întreprinse în 

legătură cu solicitarea ta în termen de o lună de la primirea cererii. În cazuri deosebit de complexe, 
acest termen poate fi prelungit cu încă două luni. Pentru a-ți îndeplini solicitarea, avem dreptul să îți 

verificăm identitatea, astfel încât datele tale să nu intre în posesia unei persoane neautorizate. 
 

Dacă solicitarea ta se dovedește a fi vădit nejustificată sau excesivă, în special datorită naturii sale 

repetitive, PayPo poate solicita o taxă rezonabilă pentru punerea în aplicare a acesteia sau poate refuza 
să dea curs solicitării. 

 
PayPo efectuează prelucrarea automată a datelor? 

 
PayPo prelucrează datele în mod automat, ca parte a serverelor, software-ului, infrastructurii și 

sistemelor pe care le gestionează, dacă permiți astfel de activități (prin setări adecvate în domeniul 

cookies). Această profilare constă într-o evaluare automată a produselor sau serviciilor care te-ar putea 
interesa, utilizând informații despre conținutul afișat de tine. Datorită acestui fapt, reclamele pentru 

produsele sau serviciile afișate pe site-urile web pe care le utilizezi vor fi adaptate nevoilor tale. 
 

Profilarea pe care o efectuăm nu are ca rezultat luarea unor decizii care au efecte juridice asupra ta sau 

care te afectează într-un mod semnificativ. 
 

Folosim cookies? 
 

PayPo utilizează, la fel ca majoritatea site-urilor web, cookies pentru a personaliza conținutul furnizat și 
în scopuri statistice. 

 

mailto:anspdcp@dataprotection.ro
mailto:dpo@paypo.ro
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Cookies-urile sunt mici fișiere text salvate pe dispozitivul final al utilizatorului, care conțin informațiile 
necesare pentru ca site-ul web care le-a creat să fie afișat corect și adaptat preferințelor utilizatorului. 

Cookies-urile pot fi citite doar de site-ul web care le-a creat și sunt inofensive pentru dispozitivul în care 

au fost salvate. 
 

De ce utilizează PayPo cookies? 
 

În serviciul PayPo folosim cookies tehnice, de marketing și analitice. Utilizarea cookie-urilor depinde de 

activitatea ta. Poți decide singur dacă cookies-urile analitice și de marketing vor fi salvate în browserul 
tău, cu excepția fișierelor tehnice care sunt necesare pentru buna funcționare a serviciului PayPo și vor 

fi salvate automat. 
 

Poți afla cum poți gestiona aceste fișiere în următoarea secțiune din Politica de confidențialitate și cookie-
uri. 

  

Utilizăm cookies tehnice pentru: 
1. a asigura funcționarea corectă a site-ului web; 

2. a configura corect funcțiile selectate ale site-ului web; 
3. a asigura siguranța utilizării site-ului web; 

4. a autentifica utilizatorii și pentru a menține o sesiune activă pe site; 

5. a recunoaște dispozitivul utilizatorului; 
6. a recunoaște dacă am afișat deja informații despre Politica de confidențialitate și cookie-uri într-

un anumit browser. 
 

Cookies-urile analitice sunt necesare pentru a îmbunătăți serviciul PayPo. Le folosim, printre altele, 
pentru: 

1. a păstra statistici privind vizitele pe site-ul web; 

2. a analiza comportamentului utilizatorilor site-ului; 
3. a ajusta conținutul site-ului web la preferințele utilizatorului. 

 
Utilizăm cookies de marketing pentru: 

1. a-ți cunoaște preferințele; 

2. a-ți afișa un conținut de marketing adaptat ție (targetare). 
 

În aceste scopuri, folosim următoarele instrumente: 
● Google Analytics împreună cu Google.pl, furnizorul de soluții al Google Ireland Limited, Gordon 

House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, care este utilizat pentru a analiza statisticile de pe site-

uri web, precum și pentru a analiza comportamentul utilizatorilor. Google Analytics colectează 
date anonimizate, ceea ce face imposibilă atribuirea de informații individuale unei anumite 

persoane. Instrumentul utilizează cookies-uri pentru a urmări interacțiunea vizitatorilor site-ului 
web. Aceste fișiere sunt utilizate pentru a stoca informații, cum ar fi ora vizitei sau originea 

activității. Informații suplimentare sunt disponibile în politica de confidențialitate Google 
Analytics.  

● DoubleClick, furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, 

Statele Unite ale Americii. Scopul acestui instrument este de a optimiza și de a afișa reclame. 
DoubleClick este utilizat, printre altele, pentru a afișa și a plasa reclame relevante pentru 

utilizator, precum și pentru a crea sau a îmbunătăți rapoartele privind campaniile publicitare. În 
plus, cookies-urile DoubleClick sunt utilizate pentru a evita afișarea multiplă a aceleiași reclame. 

Cookies-urile DoubleClick nu conțin date cu caracter personal, dar pot colecta identificatori 

suplimentari ai campaniei. Informații suplimentare sunt disponibile în politica de 
confidențialitate.   

● Cu ajutorul Hotjar Ltd Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St 
Julian's STJ 3141 Malta, analizăm comportamentul tău pe site-urile noastre web, cum ar fi timpul 

petrecut pe pagini individuale, butoanele pe care faci clic, link-urile pe care le utilizezi etc. Facem 
acest lucru pentru a optimiza site-urile noastre web pentru experiența utilizatorului. Ca parte a 

utilizării acestui serviciu, nu colectăm datele pe care le introduci în formularele disponibile pe 

site-ul nostru web. În plus față de metodele menționate în politica de confidențialitate și cookies-

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&fg=1
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&fg=1
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=en
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uri, te poți opune creării profilului tău anonim și stocării informațiilor despre tine de către Hotjar 
accesând această pagină: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Informații 

suplimentare sunt disponibile în politica de confidențialitate Hotjar.  

● Criteo, Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Franța ne permite să colectăm și să stocăm 
informații pseudonimizate în scopuri de marketing despre comportamentul utilizatorilor atunci 

când vizitează site-ul nostru. Informații suplimentare sunt disponibile în  politica de 
confidențialitate Criteo.  

● YouTube, al cărui furnizor este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 

Irlanda este o platformă pentru redarea fișierelor audio și video. Când vizualizezi pagina 
corespunzătoare, YouTube Player integrat stabilește o conexiune la YouTube, astfel încât fișierul 

video sau audio să poată fi încărcat și redat. Datele sunt, de asemenea, transmise către 
YouTube în calitate de operator. Informații suplimentare sunt disponibile în politica de 

confidențialitate YouTube. 
● Facebook Pixel, furnizat de Meta Platforms Ireland Limited (anterior: Facebook Ireland Limited), 

4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irlanda împreună cu PayPo este Operatorul 

comun de prelucrare a datelor în cadrul funcției Facebook Pixel.  Cu acest serviciu, este posibilă 
afișarea reclamelor noastre pe Facebook doar utilizatorilor serviciului Facebook care și-au 

manifestat interesul față de serviciile noastre sau care au anumite funcții comune (de exemplu, 
interesul pentru servicii sau produse), Facebook Pixel ne ajută, de asemenea, să înțelegem 

eficiența publicității pe Facebook în scopuri statistice. Când vizitezi site-ul nostru web, funcția 

Facebook Pixel creează o conexiune directă la serverele Facebook. În acest fel, serverul 
Facebook este notificat că utilizatorul a vizitat site-ul nostru web, iar Facebook atribuie aceste 

informații contului personal de utilizator Facebook. Informații suplimentare sunt disponibile în  
politica de confidențialitate Facebook. 

● Amazon, al cărui furnizor este Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Luxemburg 
ne ajută să echilibrăm informațiile încarcate pe site. Mecanismul de echilibrare a încărcării 

utilizează un cookie special pentru a asocia sesiunea cu instanța care a gestionat solicitarea 

inițială, dar urmează durata de viață a cookie-ului aplicației specificat în configurația politicii. 
Pentru mai multe informații vizitează site-ul Amazon.   

 
Cât timp utilizează PayPo cookies? 

 

În serviciul PayPo folosim cookies de sesiune și persistente. Aceasta este o defalcare în funcție de timpul 
pentru care aceste fișiere sunt instalate în browserul utilizatorului. 

 
Cookies de sesiune – șterse atunci când închizi fereastra browserului web. 

 

Cookies persistente – cele care rămân pe dispozitiv pentru timpul specificat în parametrii fișierului sau 
până când acestea sunt șterse manual. Informații detaliate privind perioada de valabilitate a fișierelor 

individuale pot fi găsite în Tabelul 2 de mai jos. 
 

Tabelul 2: Lista cookies 

DENUMIRE OBIECTIV TIP 
TERMEN 
PASTRARE 

pp_sid Specifică ID-ul sesiunii. Tehnice Sesiune 

PPC Ajută la prevenirea fraudei. Tehnice 2 ani  

Hotjar    

_hjAbsoluteSessionInPro
gress 

Este folosit pentru a detecta prima sesiune a 
utilizatorului care navighează pe site. 

Analitice Sesiune 

_hjFirstSeen 
Identifică prima sesiune a noului utilizator. 
Utilizat de filtrele de înregistrare pentru a 

identifica noi sesiuni ale utilizatorului. 

Analitice Sesiune 

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
http://www.criteo.com/de/privacy/
http://www.criteo.com/de/privacy/
https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
http://www.facebook.com/policy.php
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/classic/elb-sticky-sessions.html#enable-sticky-sessions-application
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_hjIncludedInSessionSa

mple 

Specifică dacă utilizatorul este inclus în 

eșantionarea datelor definită de limita sesiunii 
zilnice a site-ului. 

Analitice 30 min 

_hjSessionUser_{site_id

} 

Se setează atunci când utilizatorul intră pentru 
prima dată în pagină. Menține un ID de utilizator 

Hotjar care este unic pentru acest site web. 

Analitice 365 zile 

_hjSession_{site_id} 
Stochează date pentru sesiunea curentă. Se 
asigură că solicitările ulterioare din fereastra 

sesiunii sunt atribuite aceleiași sesiuni. 

Analitice 30 min 

_hjTLDTest 

Permite încercarea specificării celei mai generale 

căi către cookies, care poate fi utilizată în locul 
numelui de gazdă al site-ului. Aceasta înseamnă 

că cookies-urile pot fi partajate în diferite 

subdomenii (dacă este cazul). După această 
verificare, cookie-ul este șters.  

Analitice Sesiune 

Google Analytics     

_ga 
Este folosit pentru a stoca și a număra 

vizualizările paginilor. 
Analitice 2 ani 

_gat_UA Folosit pentru a distinge utilizatorii. Analitice 10 min 

_gali 
Utilizat de Google Analytics pentru a determina 

ce linkuri dintr-o pagină au fost accesate. 
Analitice 1 an 

_gcl_au 
Acesta este utilizat pentru a stoca și urmări 

conversiile. 

Marketi

ng 
3 luni 

OTZ 

Acesta este un cookie utilizat de Google 

Analytics, care permite analiza agregată a 

vizitatorilor site-ului web. 

Analitice 2 ani 

SIDD 

Este un cookie de securitate care protejează 

datele utilizatorilor împotriva accesului 
neautorizat. 

Analitice Sesiune 

1P_JAR 

Cookie-ul este utilizat pentru a colecta statistici 

ale site-ului web și pentru a urmări ratele de 
conversie. 

Analitice 2 ani 

_gid 
Este folosit pentru a stoca și a număra 
vizualizările paginilor. 

Analitice 1 zi 

Google.pl     

NID 
Afișarea de anunțuri Google pentru utilizatorii 
care nu sunt logați. 

Marketi
ng 

6 luni 

test_cookie 
Acesta este utilizat pentru a verifica dacă 
browserul utilizatorului acceptă cookies. 

Analitice 1 zi 

SID 

HSID 

Combinația acestor cookies ne permite să 
blocăm multe tipuri de atacuri, cum ar fi 

încercările de a fura conținutul formularelor 

trimise în serviciile Google. 

Marketi

ng 
Sesiune 

Facebook Pixel    
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_fbp 

Identifică browserele în scopul furnizării de 

servicii de publicitate și statistici legate de analiza 
site-ului web. 

Marketi

ng 
90 de zile 

oo 
Ajută la cunoașterea preferințelor persoanelor 
care apreciază pagina lor de Facebook sau care 

le folosesc aplicația. 

Marketi

ng 
5 ani 

wd 
dpr 

Acesta asigură utilizarea optimă a site-ului web, 
de exemplu, citirea corectă a rezoluției ecranului. 

Analitice
  

7 zile 

sb 

Ajută la identificarea și aplicarea unor măsuri de 
securitate suplimentare în cazul în care cineva 

încearcă să vă acceseze contul de Facebook fără 
autorizație. 

Marketi

ng 
7 zile 

datr Acesta este utilizat pentru a preveni frauda. 
Marketi

ng 
2 ani 

ftctod 
Acesta este utilizat pentru a verifica timpul 

petrecut pe site-ul nostru. 
Analitice 12 luni 

YouTube    

YSC 

Acesta este utilizat de YouTube pentru a reține 

datele introduse de utilizator și pentru a asocia 
acțiunile utilizatorului. Acest cookie funcționează 

atât timp cât utilizatorul are browserul deschis. 

Marketi
ng 

Sesiune 

HSID 

SSID 
APISID 

SAPISID 

Aceste cookies sunt utilizate de Google pentru a 

afișa anunțuri personalizate pe site-urile Google 
pe baza căutărilor recente și a interacțiunilor 

anterioare. Cookies-urile HSID, SSID, APISID și 

SAPISID permit Google să colecteze informații 
despre utilizatorii videoclipurilor puse la 

dispoziție pe YouTube. 

Marketi
ng 

2 ani 

VISITOR_INFO1_LIVE 
Utilizat pentru a detecta și a remedia problemele 

cu serviciul. 

Marketi

ng 
6 luni 

PREF 

Acesta este utilizat pentru a stoca informații 
precum configurația preferată a paginii 

utilizatorului și preferințele de redare, cum ar fi 
redarea automată, redarea aleatorie și 

dimensiunea playerului. 

Marketi

ng 
8 luni 

DoubleClick    

DSID 
Este folosit pentru a stoca preferințele 

utilizatorilor. 

Marketi

ng 
2 săptămâni 

DSID 

Folosit de Google DoubleClick pentru a înregistra 

și raporta acțiunile unui utilizator după ce a 
vizualizat sau a făcut clic pe o reclamă, pentru a 

măsura eficiența reclamei și pentru a prezenta 

utilizatorului reclame personalizate. 

Marketi

ng 
2 ani 

Criteo    
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criteo_write_test 

Setează un ID unic de vizitator care le permite 

promotorilor terți să direcționeze anunțuri 
relevante către aceștia. 

Marketi

ng 
1 zi 

cto_tld_test 
Este folosit pentru a identifica un vizitator al site-
ului pe parcursul vizitelor și dispozitivelor. 

Marketi
ng 

1 zi 

cto_bundle 
Prezintă utilizatorului conținut și reclame 

relevante. 

Marketi

ng 
13 luni 

cto_optout 
Identifică utilizatorii care au renunțat la cookies 

de marketing. 

Marketi

ng 
5 ani 

cto_axid 

Creat numai atunci când graficul utilizatorului 

este activat pentru un client, acesta susține 
soluția de tracking Criteo. 

Marketi
ng 

390 de zile 

cto_pxsig 

Creat numai atunci când graficul utilizatorului 

este activat pentru un client, acesta susține 
soluția de tracking Criteo. 

Marketi

ng 
1 oră 

criteo_localstorage_chec
k 

Un cookie utilizat pentru a verifica dacă Criteo 
poate trimite cookies. 

Marketi
ng 

1 zi 

browser data 
Acest modul cookie ajută la o mai bună 

gestionare a soluției de urmărire. 

Marketi

ng 
390 de zile 

criteo_cookie_perm 
Acest modul cookie ajută la gestionarea soluției 

de urmărire. 

Marketi

ng 
1 an 

cto_clc 
Acest modul cookie ajută la gestionarea soluției 

de urmărire. 

Marketi

ng 
13 luni 

Amazon    

AWSELBCORS 
Acesta este utilizat pentru echilibrarea 

informatiilor încărcate pe site. 
Tehnice 40 de zile 

AWSELB 
Utilizat pentru a furniza funcționalitatea de 

echilibrare a încărcării pe pagină. 
Tehnice  40 de zile 

  

Ce date obține PayPo prin intermediul cookies? 

 
În timpul unei vizite la serviciul PayPo, datele privind vizita sunt colectate automat, în special: 

● adresă IP; 
● denumirea domeniului; 

● tipul de browser; 

● tipul de sistem de operare; 
● tipul de dispozitiv de la care se stabilește conexiunea; 

● ora conectării la serviciu. 
 

Datele obținute prin intermediul cookies pe cont propriu nu permit identificarea utilizatorului. 
 

Cum șterg cookies-urile? 

 
Poți șterge cookies-urile în orice moment, utilizând funcțiile disponibile în browserul tău. Instrucțiunile 

pentru ștergerea cookies-urilor depind de tipul de browser web utilizat. Mai jos sunt link-uri către paginile 
diferitelor browsere cu instrucțiuni privind cookies-urile, inclusiv cum să le ștergi:  

Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=pl
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Firefox 
Safari 

Edge 

Opera 
 

Modificări ale Politicii de confidențialitate si cookies 
 

Ne rezervăm dreptul de a modifica prevederile Politicii de confidențialitate și cookies datorită adaptării 

constante a măsurilor tehnice și organizatorice care asigură securitatea vizitatorilor site-ului PayPo. Prin 
urmare, te rugăm să verifici acest document atunci când vizitezi site-ul nostru web.  

 
Document valabil începând cu data de 01.07.2022.  

 

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

