
Politica N21 privind modulele Cookie mobile  

 

Network TwentyOne se angajează să vă protejeze pe dumneavoastră și 
orice date (anonime sau de altă natură) pe care le colectăm despre 
dumneavoastră online. Această secțiune vă arată modul în care utilizăm 
modulele cookie, de ce și cum ne permite aceasta să ne îmbunătățim 
serviciile. De asemenea, vă informează despre modul în care puteți 
gestiona modulele cookie care sunt stocate pe dispozitiv. Noi denumim 
aceasta: Politica noastră privind modulele Cookie. 
 
Prin utilizarea site-urilor web și a aplicațiilor noastre (prin orice 
dispozitiv), sunteți de acord că prezenta Politică privind modulele Cookie 
se aplică acelei utilizări, pe lângă orice alți termeni și orice alte condiții 
ce se pot aplica. 
 
Ne rezervăm dreptul de a modifica Politica noastră privind modulele 
Cookie. Orice modificare va apărea aici și va intra în vigoare imediat. 
Utilizarea în continuare a site-urilor noastre web este considerată 
echivalentă cu faptul că sunteți de acord cu respectivele modificări. 
 
Ce sunt modulele cookie? 
 
Modulele cookie sunt fișiere care conțin cantități mici de informații ce 
sunt descărcate pe dispozitivul pe care îl utilizați atunci când vizitați un 
site web. Modulele cookie sunt apoi trimise înapoi la site-ul web de 
origine la fiecare vizită ulterioară sau la un alt site web care recunoaște 
acel cookie. Modulele Cookie realizează multe activități diferite, cum ar 
fi amintirea preferințelor dumneavoastră și, în general, îmbunătățirea 
experienței dumneavoastră online. 
 



 
Tipuri de module cookie 
  
Există două tipuri principale de module cookie: 
 
Module Cookie de sesiune: acestea sunt module cookie temporare care 
expiră la sfârșitul unei sesiuni de browser; adică atunci când părăsiți site-
ul web. Modulele Cookie de sesiune permit site-ului web să vă 
recunoască atunci când navigați între pagini în timpul unei singure 
sesiuni de browser și vă permite să utilizați site-ul web cu cea mai mare 
eficiență. De exemplu, modulele cookie de sesiune permit unui site web 
să își amintească faptul că un utilizator a plasat articole într-un coș de 
cumpărături online. 
 
Modulele Cookie persistente: în contrast cu modulele cookie de sesiune, 
modulele cookie persistente sunt stocate în echipamentul 
dumneavoastră între sesiunile de navigare până la expirare sau ștergere. 
Prin urmare, acestea permit site-ului web să vă "recunoască" la 
întoarcere, să își amintească preferințele dumneavoastră și să 
personalizeze serviciile pentru dumneavoastră. Pe lângă modulele 
cookie de sesiune și modulele cookie persistente, pot exista și alte 
module cookie care sunt setate de site-ul web pe care ați ales să îl vizitați, 
precum acest site web, pentru a ne furniza informații nouă sau unor 
terților. Pentru detalii complete privind modulele noastre cookie, am 
creat o listă a modulelor cookie pe care le folosim: 

Module Cookie primare și terțe: dacă un modul cookie este un modul 
cookie primar sau terț, aceasta depinde de site-ul web de la care provine 
modulul cookie. Modulele cookie primare sunt cele stabilite de către sau 
în numele site-ului web vizitat. Toate celelalte module cookie sunt terțe 
module cookie. Utilizăm atât module cookie primare, cât și terțe. Puteți 
citi mai multe despre ele mai jos. 



 
Module Cookie strict necesare: aceste module cookie sunt esențiale 
pentru a vă permite să vă deplasați pe site și să utilizați funcțiile sale și 
pentru a asigura securitatea experienței dumneavoastră online. Fără 
aceste module cookie, nu pot fi furnizate servicii precum solicitarea de 
produse și gestionarea contului dumneavoastră Aceste module cookie 
nu adună informații despre dumneavoastră în scopuri de marketing. 

Module cookie de performanță: aceste module cookie colectează 
informații despre modul în care vizitatorii utilizează un site web, de 
exemplu, ce pagini accesează cel mai adesea vizitatorii și dacă primesc 
mesaje de eroare de la pagini web. Aceste module cookie nu colectează 
informații care identifică un vizitator, deși pot colecta adresa IP a 
dispozitivului utilizat pentru a accesa site-ul web. Toate informațiile pe 
care le colectează aceste module cookie sunt anonime și sunt utilizate 
numai pentru a îmbunătăți modul în care funcționează un site web, 
experiența utilizatorului și pentru a optimiza publicitatea noastră. Prin 
utilizarea site-urilor noastre web, sunteți de acord cu faptul că putem 
plasa aceste tipuri de module cookie pe dispozitivul dumneavoastră; cu 
toate acestea, le puteți bloca utilizând setările browser-ului 
dumneavoastră. 

Module Cookie de funcționare: Aceste module cookie permit site-ului 
web să își amintească alegerile pe care le faceți (precum numele 
dumneavoastră de utilizator). Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru a 
identifica ce tip de client sunteți pe baza comportamentului 
dumneavoastră. Folosind aceste informații, putem seta pagina 
dumneavoastră de pornire prestabilită la cea care este cea mai potrivită 
pentru tipul dumneavoastră de client pentru următoarea dată când ne 
vizitați. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate pentru a furniza servicii pe 
care le solicitați, precum vizionarea unui videoclip. Informațiile pe care 
le colectează aceste module cookie sunt anonimizate (adică nu conțin 



numele, adresa, datele contului dumneavoastră etc.) și nu urmăresc 
activitatea dumneavoastră de navigare pe alte site-uri web. 

Utilizând site-urile noastre web, sunteți de acord cu faptul că putem 
plasa aceste tipuri de module cookie pe dispozitivul dumneavoastră; cu 
toate acestea, le puteți bloca utilizând setările browser-ului 
dumneavoastră. 

Module Cookie pe care le folosim 

Mai jos regăsiți o listă completă a modulelor cookie utilizate de 
N21mobile, împreună cu o descriere a chestiunilor pentru care sunt 
folosite și dacă acestea sunt "primare" sau "terțe". Utilizarea modulelor 
cookie enumerate mai jos depinde de utilizarea aplicației și de țara de 
înregistrare pe n21mobile.com. În cazul în care un modul cookie este un 
terț modul cookie, accesați site-ul web al furnizorilor pentru mai multe 
informații. 

Dezvoltatorul /denumirea 
modulului Cookie  

Descriere 

N21mobile.com 

ASP.NET_SessionId 

Acesta este un modul cookie primar și 
poate fi clasificat drept modul Cookie Strict 
Necesar 

jwplayer.com 

                diverse 

Acestea sunt terțe module cookie utilizate 
pentru formularea de conținut media de 
streaming atât audio cât și video, utilizând 
JW Player. 

PayPal.com 

                    diverse 

Acestea sunt terțe module cookie utilizate 
pentru tranzacții de plată online de către 
PayPal. 

PayPalObjects.com 

                    diverse 

Acestea sunt terțe module cookie utilizate 
de către PayPal.com  



Dezvoltatorul /denumirea 
modulului Cookie  

Descriere 

Architrade.com 

                    diverse 

Acestea sunt terțe module cookie utilizate 
pentru tranzacții de plată online de către 
DIBS 

 
Și dacă nu vreau să accept modulele cookie? 
 
Puteți bloca sau restricționa modulele cookie setate de către orice site 
web - inclusiv n21mobile - prin setările browser-ului din fiecare browser 
pe care îl utilizați, pe fiecare dispozitiv pe care îl folosiți pentru a accesa 
Internetul. 
 
Rețineți 
 
Rețineți că unele dintre serviciile noastre nu vor funcționa dacă 
browserul dumneavoastră nu acceptă module cookie. Cu toate acestea, 
puteți permite module cookie de pe anumite site-uri web, făcându-le 
"site-uri web de încredere" în browser-ul dumneavoastră de internet. 
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