Dragi utilizatori ai site-ului ProCredit Bank România,
Procredit Bank se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal (anonime sau altele) pe care le
colectăm despre dvs. online. Această secțiune vă arată modul în care folosim cookie-urile, de ce și cum ne
permite să îmbunătățim serviciile noastre. De asemenea, vă informează despre modul în care puteți
gestiona modulele cookie stocate pe dispozitiv. Noi numim aceasta politica Cookies.
Prin utilizarea site-urilor noastre (prin orice dispozitiv) sunteți de acord că această politică de cookie-uri se
aplică acelei utilizări, în plus față de alți termeni și condiții care se pot aplica.
Ne rezervăm dreptul de a modifica politica noastră privind cookie-urile. Orice modificare va apărea aici și
va intra în vigoare imediat. Folosirea în continuare a site-urilor noastre este considerată ca fiind de acord
cu astfel de modificări.

Ce sunt cookie-urile?
Fișierele cookie sunt fișiere care conțin cantități mici de informații care sunt descărcate pe dispozitivul pe
care îl utilizați atunci când vizitați un site Web. Fișierele cookie sunt apoi trimise înapoi la site-ul web originar
la fiecare vizită ulterioară sau la un alt site care recunoaște acel cookie. Cookie-urile fac multe si diferite
lucruri utile, cum ar fi amintirea preferințelor dvs. și, în general, îmbunătățirea experienței dvs. online.


Cookie-uri pentru sesiuni

Cookie-urile pentru sesiuni durează numai pentru durata vizitei dvs. și sunt șterse când închideți browserul.
Acestea facilitează sarcini, cum ar fi permiterea unui site Web să identifice faptul că un utilizator al unui
anumit dispozitiv navighează de la o pagină la alta, susținând securitatea site-ului sau funcționalitatea de
bază.
Multe dintre cookie-urile pe care le folosim sunt cookie-uri de sesiune. De exemplu, ele ne ajută să asigurăm
securitatea sesiunii dvs. de Internet Banking și, de asemenea, vă putem păstra conectat la Internet Banking
în timp ce vă deplasați între pagini sau vă administrați contul.
Cookie-urile de sesiune folosite pentru securitate sunt concepute astfel încât să fie foarte dificil de citit,
modificat, accesat sau utilizat, cu excepția cazului în care avem o sesiune activă de Internet Banking.
Acestea nu conțin informații personale care să poată fi folosite pentru a identifica un individ. Numele lor
începe de obicei cu literele IB, de ex. IBSESSION, IBCOOKIE01, IBCOOKIE02.


Cookie-uri persistente (repetat)

Cookie-urile persistente au loc după ce ați închis browser-ul dvs. și permiteți unui site web să-și amintească
acțiunile și preferințele dvs. Uneori, cookie-urile persistente sunt utilizate de site-uri web pentru a oferi
publicitate orientată pe baza istoricului de navigare al dispozitivului.
Pentru mai multe detalii despre cookie-urile noastre, am creat o listă a cookie-urilor pe care le folosim:

Cookie-urile pe care le folosim
Mai jos este o listă ce conține cookie-uri utilizate de Procredit Bank împreună cu o descriere a utilizării
acestora și a faptului că acestea sunt "prima" sau "a treia" parte. În cazul în care un modul cookie este un
modul cookie terț, accesați site-ul web al furnizorilor pentru mai multe informații.
ci_session
Cookie asociat în mod normal cu cadrul CodeIgniter pentru construirea de aplicații bazate pe PHP. Se
utilizează pentru a menține starea utilizatorului în timpul unei sesiuni pe browser si pentru consistența
experienței utilizatorului. Implicit, cookie-ul este distrus când sesiunea de browser se termină, caz în care
poate fi strict necesară.
_ga
Cookie-ul _ga face parte din analiza Google și este utilizat în principal pentru a urmări vizitele pe orice site
care utilizează Google Analytics. _ga este utilizat pentru a distinge utilizatorii. Acest modul cookie nu
conține alte informații personale decât adresa IP a dispozitivului dvs. Acesta este un cookie terță parte.
Timp de stocare 2 ani.
_gid
Cookie-ul _gid face parte din analiza Google și este utilizat în principal pentru a urmări vizitele pe orice site
care utilizează Google Analytics. _gid este utilizat pentru a distinge utilizatorii. Acest modul cookie nu
conține alte informații personale decât adresa IP a dispozitivului dvs. Acesta este un cookie terță parte.
Timp de stocare 24 de ore.
_gat
Cookie-ul _gat face parte din analiza Google și este utilizat în principal pentru a urmări vizitele pe orice site
care utilizează Google Analytics. _gat este utilizat pentru rata solicitării de accelerație. Acest modul cookie
nu conține alte informații personale decât adresa IP a dispozitivului dvs. Acesta este un cookie terță parte.
Timp de stocare 1 minut.
JSESSIONID
Acesta este un cookie de securitate esențial pentru Internet Banking. Acesta este un cookie pentru prima
parte.
_Utma
Cookie-ul _utma face parte din analiza Google și este utilizat în principal pentru a urmări vizitele pe orice
site care utilizează Google Analytics. _utma stochează numărul de vizite efectuate de pe dispozitiv, ora
primei vizite, vizita anterioară și vizita curentă. Acest modul cookie nu conține alte informații personale
decât adresa IP a dispozitivului dvs. Acesta este un cookie terță parte.
_utmc
Cookie-ul _utmc face parte din analiza Google. __utmc este folosit pentru a verifica cât timp rămâneți pe
orice site care utilizează Google Analytics: când începe o vizită și când se termină aproximativ. Acest modul
cookie nu conține alte informații personale decât adresa IP a dispozitivului dvs. Acesta este un cookie terță
parte.

Prin utilizarea site-urilor noastre, sunteți de acord că putem plasa aceste tipuri de cookie-uri pe
dispozitivul dvs., cu toate acestea, le puteți bloca utilizând setările browserului.
Dacă nu vreau să accept cookie-urile?
Puteți bloca sau restricționa cookie-urile stabilite de orice site web, inclusiv site-urile Procredit Bank, prin
setările browserului din fiecare browser pe care îl utilizați, pe fiecare dispozitiv pe care îl utilizați pentru a
accesa Internetul.
Rețineți că unele dintre serviciile noastre, de exemplu, Internet Banking, nu vor funcționa dacă browserul
dvs. nu acceptă cookie-uri. Cu toate acestea, puteți permite cookie-urile de pe anumite site-uri web,
făcându-le "site-uri de încredere" în browser-ul dvs. de internet.
Pentru mai multe informații despre cum să faceți acest lucru în browserele web populare (Internet Explorer,
Google Chrome, Firefox și Safari),
Pentru informații despre cum să faceți acest lucru pe o varietate mai largă de browsere, accesați All about
cookies.

