
 

POLITICA CONFIDENȚIALITĂȚII FIRMEI FUTURE ENTERPRISES PTE LTD 

   FUTURE ENTERPRISES PTE LTD (în continuare-„Compania”) nu colectează sau 

prelucrează datele personale ale utilizatorilor site-ului www.maccoffee.com/md-md. 

Utilizatorul are posibilitatea de a contacta compania sau de a-și scrie dorințele / 

reclamațiile prin intermediul formularului de feedback din partea de jos a site-ului 

„Scrie-ne”, unde utilizatorul NU este obligat să indice numele complet. Utilizatorul 

are dreptul de a indica orice nume sau pseudonim așa cum dorește să fie contactat. 

Adresele de e-mail furnizate pot fi folosite de companii doar pentru a răspunde la 

solicitarea utilizatorului. 

 

POLITICA DE COOKIE A COMPANIEI FUTURE ENTERPRISES PTE LTD 

 

  Această Politică privind cookie-urile FUTURE ENTERPRISES PTE LTD („Politica 

privind cookie-urile”) descrie diferite tipuri de cookie-uri care sunt utilizate 

împreună cu un site web care este controlat de o entitate juridică specificată în 

termenii de utilizare a site-ului Web și / sau regulile campaniei de publicitate / 

marketing, din care face parte Site-ul sau un document similar (denumit în 

continuare „noi”) din care accesați această Politică de Cookie („Site-ul”). Compania 

FUTURE ENTERPRISES PTE LTD  aprobă mijloacele și scopurile procesării datelor 

descrise în prezenta Politică privind cookie-urile. FUTURE ENTERPRISES PTE LTD 

(„Compania”) nu colectează sau prelucrează datele personale ale utilizatorilor site-

ului www.maccoffee.com/md-md și, în consecință, nu este un operator de date 

(inclusiv în conformitate cu Legea Nr. 133 din 08-07-2011 privind protecţia datelor 

cu caracter personal”). 

  Aveți dreptul de a alege dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor înainte 

de a intra pe acest site. Această Politică Cookie vă permite să acceptați sau să 

refuzați fiecare categorie de cookie-uri (cu excepția Cookie-urilor strict obligatorii, 

care pot fi respinse doar). 
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  Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin formularul de feedback „Scrieți-

ne” din partea de jos a site-ului. 
 

CE ESTE UN COOKIE? 

  Cookie-urile sunt o componentă standard a site-urilor web care ne permite să 

stocăm o cantitate mică de date pe computer despre vizita dvs. pe Site. Sunt utilizate 

pe scară largă pentru a ajuta site-urile să funcționeze sau să funcționeze mai bine, 

mai eficient, de exemplu, recunoscându-vă și amintindu-vă de informații care vor 

face utilizarea site-ului mai convenabilă. Cookie-urile ne ajută, de asemenea, să 

aflăm ce zone ale Site-ului sunt utile și care au nevoie de îmbunătățiri și să urmărim 

utilizarea site-ului de către dvs. pentru a oferi materiale publicitare vizate. 

 

Cookie-urile primelor și terțelor părți. 

   Cookie-urile sunt descărcate de browserul dvs. de Internet la prima vizită pe Site. La 

vizitele ulterioare ale site-ului de pe același dispozitiv, cookie-urile și informațiile 

stocate în ele sunt fie trimise înapoi pe site-ul care le-a generat (cookie-uri pentru 

primele  părți), fie către un alt site web la care aparțin (cookie-urile părților terțe). 

  Acești furnizori terți setează cookie-uri atunci când le vizitați paginile și vizitați Site-

ul nostru. Nu putem influența setările cookie-urilor acestor site-uri web. Vă rugăm să 

vizitați site-urile web ale furnizorilor terți pentru mai multe informații despre modul 

în care utilizează cookie-urile. 
 

  Cookie-urile primelor și terților părți permit site-ului să recunoască dacă ați vizitat 

deja site-ul prin intermediul acestui browser și, așa cum se întâmplă în multe cazuri, 

apoi pentru a diversifica conținutul prezentat. 

 

  Dacă refuzați să utilizați toate cookie-urile, nu va fi folosit nici un tip de cookie – nici 

de primele, nici de terțile părți. Nu va exista nicio diferență între cele două tipuri de 

cookie-uri.  



Cookie-uri permanente și de sesiune 

   Cookie-urile pot varia între „permanente” și „de sesiune” în funcție de termenul de 

exploatare. 

 

  Cookie-urile permanente sunt cookie-uri care sunt stocate pe computerul dvs. până 

la sfârșitul termenul de exploatare sau până când le ștergeți. Pe de altă parte, cookie-

urile de sesiune sunt șterse imediat ce închideți browserul. 

 

  Pe lângă acceptarea cookie-urilor în timp ce vizitați site-ul în modul descris mai jos, 

puteți accepta cookie-uri în general modificând setările din browserul dvs. Consultați 

secțiunea următoare de mai jos pentru detalii suplimentare. 

 

CUM SĂ GESTIONĂM COOKIES? 

Renunțare la utilizarea Cookie-urilor  

   • Aveți opțiunea de a accepta utilizarea cookie-urilor, ceea ce vă va permite să 

utilizați toate funcțiile Site-ului fără restricții în timp ce vizitați Site-ul nostru. Dacă 

refuzați să utilizați cookie-uri Strict Obligatorii, acest lucru vă poate afecta experiența 

utilizatorului și funcționalitatea Site-ului în timpul utilizării acestuia. Refuzul de a 

utiliza alte cookie-uri probabil nu va afecta experiența utilizatorului și 

funcționalitatea Site-ului. 

 

  • Dacă refuzați să utilizați toate cookie-urile, cookie-urile primelor și terțelor părți 

vor fi dezactivate. Mai mult, cookie-urile de primă parte vor fi șterse. Nu putem 

șterge cookie-urile terței părți. Prin urmare, trebuie să ștergeți singur cookie-urile 

terților părți. Acest lucru se poate face prin setările browserului. 

 

  Dezactivați și / sau ștergeți cookie-urile prin browser 

 • În mod alternativ și / sau în plus, puteți modifica setările cookie-urilor prin 

intermediul browserului dvs. de internet. Browserul dvs. de internet vă permite să 

modificați setările cookie-urilor. Astfel de setări pentru cookie-uri pot fi găsite, de 



obicei, în meniul „opțiuni”, „instrumente” sau „preferințe” din browserul dvs. de 

internet. Puteți găsi informații și în meniul de ajutor al browserului. Diferite browsere 

pot utiliza diferite mecanisme pentru dezactivarea cookie-urilor. 

 

CARE TIPURI DE COOKIES UTILIZĂM? 

   Mai jos vă prezentăm diferitele tipuri de cookie-uri pe care noi și terții le utilizăm pe 

Site: Cookie-uri strict obligatorii, Cookie-uri executive, Cookie-uri funcționale, Cookie-

uri țintă și Cookie-uri pentru rețele sociale. 

 

Cookie-uri strict obligatorii 

  Cookie-urile strict obligatorii oferă funcții fără de care nu ați putea utiliza acest Site 

și, printre altele, vă asigură că atunci când solicitați funcționalitatea site-ului web, vi 

se arată o versiune care are o gamă largă de date corespunzătoare conexiunii la 

internet pe care o utilizați. Mai mult, dacă schimbați paginile, aceste cookie-uri oferă 

funcția de a înlocui protocolul http cu protocolul https. 

   În plus, cookie-urile de acest tip stochează informații despre decizia dvs. cu privire 

la utilizarea cookie-urilor pe Site-ul nostru. 

 

  În special, utilizăm următoarele cookie-uri strict obligatorii:  

Cookie-uri, care sunt utilizate exclusiv pentru transmiterea informațiilor pe Internet; 

și  

  Cookie-urile care sunt strict necesare pentru a vă oferi serviciul solicitat direct (de 

exemplu, dacă aceste cookie-uri sunt dezactivate, nu vă vom putea oferi serviciul pe 

care l-ați solicitat). 

 

  Utilizarea Cookie-urilor strict obligatorii în scopurile descrise mai sus se bazează pe 

interese legitime pentru a asigura funcționarea tehnică, accesul și utilizarea Site-ului 

și furnizarea serviciilor pe care le-ați solicitat direct.  

Cookie-uri executive 



  Acest tip de cookie este utilizat pentru a furniza informații statistice despre 

funcționarea Site-ului nostru (de exemplu, numărând numărul de vizite, surse de 

trafic). 

 

Cookie-uri funcționale 

   Acest tip de cookie permite Site-ului să-și amintească de alegerile pe care le faci și 

să ofere un serviciu avansat, mai personalizat. Această categorie poate include 

cookie-uri terțe. 

 

Cookie-uri țintă 

  Cookie-urile țintă sunt setate să afișeze publicitate direcționată pe baza intereselor 

dvs. pe Site sau pentru a gestiona publicitatea noastră. Acest tip de cookie colectează 

informații despre activitățile dvs. pe Site-ul nostru și pe alte site-uri pentru a oferi 

publicitate direcționată.  

Cookie-uri rețelelor sociale  

Colectează informații despre utilizarea rețelelor sociale pentru a vă crea profilul. 

 


