
 

 

NOTIFICARE PRIVIND MODULELE COOKIE HOWMET AEROSPACE 

 
Acest site web este unul dintre numeroasele site-uri web („Site-urile”) deținute și gestionate de Howmet 

Aerospace Inc. (împreună cu afiliații și subsidiarele sale, „Howmet Aerospace” sau „noi”). Vă rugăm să citiți 

această Politică privind modulele cookie și tehnologiile similare („Politica privind modulele cookie”) pentru a 

înțelege cum folosim modulele cookie, semnalizatoarele web și tehnologiile de urmărire, cum transmitem  

informațiile primite și cum vă puteți controla sau gestiona consimțământul pentru colectarea datelor folosind 

aceste tehnologii. 

 
Această Politică privind modulele cookie este încorporată în politica noastră de confidențialitate. 

Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți aici vor avea definițiile stabilite în politica de 

confidențialitate. 

 
Folosim module cookie și tehnologii similare în următoarele moduri și așa cum vi se comunică ocazional (sub 

rezerva consimțământului dvs., când legile în vigoare prevăd acest lucru). 

 
Ce sunt modulele cookie și tehnologiile similare? 

 
Un modul cookie este un fișier text mic, pe care un site web îl adaugă pe dispozitivul dvs. Modulele cookie sunt 

folosite de majoritatea site-urilor web în scopuri de securitate, pentru a învăța și îmbunătăți modurile în care 

utilizatorii navighează pe un site web sau pentru a permite implementarea diferitelor caracteristici. De exemplu, 

modulele cookie pot permite site-ului web să salveze parola dvs., să stabilească dacă este prima dată când accesați 

site-ul web și cât timp ați stat pe fiecare pagină, să stabilească dacă ați fost direcționat(ă) la site-ul web de pe un alt 

site web și alte informații similare. 

 
Tehnologiile similare, cum ar fi semnalizatoarele web sau etichetele pixel, funcționează, în general, prin utilizarea 

unor fișiere mici, precum un GIF sau PNG, care sunt deschise pe o pagină, într-o reclamă sau într-un e-mail. 

Solicitarea acestor fișiere de la un server dezvăluie anumite informații, cum ar fi tipul de browser, adresa IP și alte 

informații. Pixelii de urmărire (uneori denumiți semnalizatoare web) sunt etichete electronice cu un identificator 

unic încorporat pe site-uri web, în reclame online și/sau în e-mailuri și au rolul de a oferi informații despre utilizare, 

precum numărul de clicuri sau de afișări ale reclamelor, de a măsura gradul de popularitate a Site-urilor și 

publicitatea asociată și de a accesa modulele cookie ale utilizatorilor. De asemenea, am putea folosi aceste tehnologii 

pentru a colecta, a analiza și a corela cu alte tehnologii de urmărire anumite informații referitoare la dispozitivele pe 

care le folosiți pentru a accesa Site-urile, cum ar fi adresele IP, tipul și versiunea browserului, limba browserului, 

versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului și alte informații despre computerele și/sau 

dispozitivele dvs. mobile, în măsura în care sunt puse la dispoziție de dispozitivul dvs., sistemul de operare sau 

configurația ori opțiunile alese. În anumite situații, este posibil ca aceste tehnologii să fie folosite pentru a identifica 

dispozitivul sau browserul dvs. prin intermediul unui proces comun, cunoscut drept „amprentarea dispozitivelor”. 

 
Alte tehnologii de urmărire includ și obiecte distribuite local (cunoscute și drept „module cookie Flash”), module 

cookie HTML sau alte programe de urmărire care stochează datele de pe dispozitivul dvs. în numele unor terți. 

Aceste fișiere pot fi instalate prin intermediul browserului sau al altor programe de pe computerul dvs., care sunt 

folosite de browser. Aceste fișiere pot fi instalate de noi sau de un terț. Pentru a controla stocarea datelor prin 

intermediul unor astfel de programe, este posibil să li se solicite utilizatorilor să-și schimbe preferințele în software, 

folosind un browser sau add-onuri ori plug-inuri specializate. 

 
Care este diferența dintre modulele cookie de sesiune și cele persistente? 

 
Toate modulele cookie au o limită de timp pentru care vor fi stocate. Modulele cookie sunt clasificate în general ca 

„module cookie de sesiune” sau „module cookie persistente”, în funcție de durata pentru care vor fi stocate. Modulele 

cookie de sesiune rămân în browserul dvs. cât timp sunteți conectat(ă) pe un anumit site web și „expiră”, în general, 

sau sunt șterse de pe dispozitiv când sau la scurt timp după ce părăsiți site-ul, închideți browserul sau când le ștergeți. 

Modulele cookie persistente rămân pe dispozitiv pentru perioade mai lungi, uneori pe termen nelimitat, sau până când 

le ștergeți. 

 
Cum pot aceste tehnologii să-mi afecteze confidențialitatea? 

 
Informațiile de la modulele cookie și tehnologiile similare ar putea fi folosite pentru a colecta informații despre 

activitățile dvs. în timp și de pe site-uri. De exemplu, informațiile pot fi agregate și folosite pentru a determina 
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modele de comportament pe site-ul web sau pentru a stoca preferințele dvs. În anumite situații, s-ar putea să 

folosim module cookie și tehnologii similare pentru a asocia informațiile despre navigare, vizualizare sau alte 

utilizări ale dvs. cu dispozitivul, browserul și alte informații personale pe care le avem despre dvs. Pentru a afla 

mai multe despre modul în care sunt folosite modulele cookie și alte tehnologii de urmărire și de analiză și cum 

pot afecta acestea confidențialitatea dvs., accesați www.allaboutcookies.org și consultați politica noastră de 

confidențialitate. 
 

Ce module cookie/tehnologii folosim și cum le utilizăm/distribuim? 

 
Folosim module cookie și tehnologii similare din câteva motive importante. Mai întâi, folosim module cookie în 

scopuri „esențiale” sau „funcționale”, ceea ce înseamnă că acestea permit implementarea diverselor caracteristici 

ale Site-urilor. Anumite tehnologii similare și module cookie de „analiză” sau de „performanță” urmăresc 

performanța sau modul în care sunt utilizate Site-urile și modul în care utilizatorii interacționează cu Site-urile.  

 
Vă rugăm să rețineți că anumite module cookie și tehnologii pe care le folosim pot fi modificate fără 

notificare. Am putea folosi servicii de analiză terțe care utilizează instrumente, precum Google Analytics, 

pentru a îmbunătăți analiza site-urilor web. Accesați meniul de setări al browserului pentru o listă cu modulele 

cookie care sunt folosite în prezent pe Site-urile noastre. Ne puteți contacta folosind informațiile de mai jos 

dacă aveți întrebări despre anumite module cookie sau alte tehnologii. 

 
În general, folosim următoarele tipuri de module cookie și tehnologii similare pe Site-urile noastre: 

 
Module cookie/tehnologii esențiale și funcționale 

 
Site-urile noastre folosesc în general anumite module cookie, semnalizatoare web și tehnologii de urmărire care 

permit diverse operațiuni pe pagina web. De exemplu, Site-urile noastre pentru browser solicită instalarea 

modulelor cookie esențiale pentru a păstra o sesiune activă sau a vă menține conectat(ă) la cont. Site-urile noastre 

pentru browser ar putea, în mod similar, să solicite instalarea unui modul cookie pentru diverse funcții, de exemplu, 

dacă doriți ca browserul să memoreze numele de utilizator sau parola sau să rămâneți conectat(ă) după încheierea 

unei sesiuni. Vă rugăm să rețineți că în cazul în care browserul nu acceptă module cookie sau nu doriți să vă oferiți 

acordul pentru aceste modul cookie, este posibil ca aceste caracteristici să nu funcționeze corect sau ca experiența 

dvs. să fie afectată. 

 
Module cookie/tehnologii de analiză 

 
Site-urile noastre folosesc module cookie, semnalizatoare web și tehnologii de urmărire pentru a înțelege modurile în 

care navighează utilizatorii pe Site-urile noastre și a identifica conținutul vizualizat de aceștia. De exemplu, când 

accesați pentru prima dată site-ul nostru web, este posibil ca Site-urile noastre să instaleze anumite module cookie de 

sesiune, care urmăresc durata pentru care rămâneți pe fiecare pagină. De asemenea, Site-urile noastre ar putea instala 

module cookie persistente care ne ajută să ținem evidența numărului de vizitatori care revin și pentru a afla cum au 

ajuns utilizatorii pe Site-urile noastre. Aceste module cookie, semnalizatoare web și tehnologii de urmărire sunt 

folosite în general pentru a îmbunătăți performanța Site-urilor noastre web și pentru a afla cum au ajuns și au 

interacționat utilizatorii cu funcțiile de pe Site-urile noastre sau de pe alte Site-uri. 

 
Aceste module cookie sau tehnologii pot fi furnizate sau controlate de noi sau de furnizorii noștri de servicii 

terți de încredere. De exemplu, momentan colaborăm cu anumiți furnizori de servicii de analiză (cum ar fi 

Google) pentru a analiza utilizarea Site-urilor noastre. Aceste informații pot fi analizate în comun de către 

furnizorii noștri de servicii terți sau pot fi asociate de noi cu alte informații pe care le avem despre dvs.  

 
Module cookie/tehnologii legate de publicitate și direcționare 

 
Site-urile noastre folosesc module cookie, semnalizatoare web și tehnologii de urmărire și pentru a înțelege, a 

personaliza și a oferi conținut și reclame. De exemplu, putem folosi terți, precum furnizori de publicitate de rețea și 

schimburi publicitare, pentru a oferi reclame pe internet și putem folosi furnizori de servicii de analiză terți pentru a 

evalua și a ne oferi nouă și/sau terților informații despre utilizarea acestor reclame pe site-uri web terțe și despre 

vizualizarea reclamelor și a conținutului nostru. Informațiile pe care le colectează includ informații despre 

accesările site-ului nostru de către dvs., cum ar fi paginile pe care le-ați vizualizat. Aceste tehnologii de urmărire 

terțe pot informa, optimiza și difuza reclame pe baza utilizării de către dvs. a Site-urilor și a oricăror informații 

demografice colectate prin intermediul utilizării de către dvs. a Site-urilor. De exemplu, aceste tehnologii: în 

general, (a) colectează informații despre preferințele și comportamentele dvs. pentru a vă oferi reclame și servicii 
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mai relevante; (b) vă împiedică să vedeți aceeași reclamă de prea multe ori; (c) ajută la înțelegerea gradului de 

eficiență a reclamelor care v-au fost difuzate. 

 

Această colectare și direcționarea reclamelor au loc atât pe Site-urile noastre, cât și pe site-urile web terțe care 

fac parte din rețeaua de publicitate, precum site-uri web care includ reclame oferite de rețeaua de publicitate. 

De asemenea, am putea transmite informații despre utilizarea de către dvs. a Site-urilor noastre partenerilor 

noștri de publicitate și de analiză și am putea asocia datele obținute din aceste tehnologii cu alte informații pe 

care le avem despre dvs. (de exemplu, dacă sunteți oaspete sau aveți un cont). Acest proces contribuie și la 

urmărirea gradului de eficiență a eforturilor noastre de marketing și la aflarea mai multor informații despre 

produsele și serviciile de care sunt interesați oaspeții și clienții noștri. Noi și furnizorii  terți folosim tehnologii 

terțe pentru a raporta modul în care afișările de reclame, utilizările Site-urilor publicitare și interacțiunile dvs. 

cu aceste afișări de reclame și/sau Site-uri publicitare sunt asociate vizitelor pe Site-urile noastre. Consultați 

politica noastră de confidențialitate pentru detalii suplimentare. 
 

Cum pot șterge module cookie sau retrage consimțământul? 

 
Puteți să controlați modulele cookie, semnalizatoarele web și tehnologiile de urmărire sau să vă retrageți 

consimțământul pentru colectarea informațiilor în mai multe moduri. Mai întâi, multe browsere vă permit să 

schimbați setările astfel încât browserul să permită sau să blocheze instalarea modulelor cookie. Puteți șterge toate 

modulele cookie stocate de browserul dvs. folosind meniul de confidențialitate al browserului. 

 
Terții vă pot oferi opțiunea de a alege dacă doriți sau nu să vi se colecteze informațiile în acel scop. Pentru a 

afla mai multe sau a renunța la site-urile de marketing și de analiză deținute de Google, accesați 

http://www.google.com/analytics/tos.html Termenii și condițiile Google Analytics, Politica de confidențialitate 

Google sau Renunțarea la Google Analytics. Pentru a afla mai multe sau a renunța la utilizarea modulelor 

cookie Google, accesați Setările pentru anunțuri Google aici. 
 

Dacă doriți să luați măsuri pentru a renunța la urmărirea anumitor furnizori de publicitate online, puteți accesa 

pagina de renunțare Digital Advertising Alliance la http://www.aboutads.info/choices sau Network Advertising 

Initiative la www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp sau, dacă vă aflați în UE, la 

http://www.youronlinechoices.eu. Pentru mai multe informații despre cum să controlați modulele cookie sau alte 

alegeri online, accesați https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
 

Vă rugăm să rețineți că majoritatea browserelor moderne includ o funcție „nu urmări” care ar putea contribui la 

protejarea confidențialității dvs. Pentru Site-urile noastre, acest lucru este gestionat de sistemul de consimțământ 

pentru modulele cookie pe care îl folosim. 

 
Actualizări ale acestei Politici 

 
Putem actualiza ocazional această Politică privind modulele cookie. Vom publica cea mai recentă versiune a 

acestei Politici privind modulele cookie cu data intrării în vigoare pe Site-urile noastre. Continuarea utilizării de 

către dvs. a Site-urilor înseamnă că sunteți de acord cu termenele acestei Politici privind modulele cookie. 
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