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1. Descrierea cooki-urilor
Politica de cookies
Acest website folosește cookies. Atunci când dorești să vizitezi orice website, acesta poate stoca informații
din browserul tău, sub forma de cookies. Aceste date pot conține informații cu privire la persoana ta și
facilitează utilizarea websiteului. Informațiile nu identifică persoana ta în mod direct, dar sunt destinate
personalizării website-ului.

Cookie-urile reprezintă un fișier text pe care un site web - atunci când este vizitat de un utilizator - solicită
browserului să stocheze pe dispozitivul tău, pentru a reține informații precum ar fi preferința de limbă sau
informațiile de conectare și pentru a vă face experiența mai eficientă. Aceste cookie-uri sunt setate de noi
și numite cookie-uri primare.

În sine, cookie-urile sunt inofensive și servesc funcții cruciale pentru site-urile web. Cookie-urile pot fi, de
asemenea, în general, ușor de vizualizat și șters.

Deoarece respectăm dreptul la confidențialitate, poți alege să nu permiți anumite tipuri de cookie-uri. Faceți
clic pe diferitele titluri de categorii pentru a afla mai multe și a modifica setările noastre implicite. Cu toate
acestea, blocarea unor tipuri de cookie-uri poate avea un impact asupra experienței tale.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și
pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, partajăm informații despre utilizarea site-ului nostru cu
partenerii noștri de social media, publicitate și analiză, care le pot combina cu alte informații pe care le-ați
furnizat sau pe care le-au colectat din utilizarea serviciilor lor.

De asemenea, folosim cookie-uri terțe. Acestea sunt cookie-urile care sunt plasate pe dispozitivul dvs., nu
de site-ul web pe care îl vizitați, ci de o terță parte, ar fi un agent de publicitate sau un sistem analitic.

Putem stoca cookie-uri pe dispozitivul tău, dacă acestea sunt strict necesare pentru funcționarea acestui site.
Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de consimțământ. Mai precis, folosim cookie-uri și
alte tehnologii de urmărire în următoarele scopuri:
• Vă asistăm cu conectarea la contul de jucător.
• Să vă ajute în navigare.
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• Asistarea dumneavoastră la înscrierea și participarea la diverse evenimente.
• Analizarea utilizării de către dumneavoastră a produselor, serviciilor sau aplicațiilor noastre.
• Asistarea activităților noastre de marketing (inclusiv publicitate comportamentală). Folosim următoarele
categorii de cookie-uri:
• Cookie-uri strict necesare.
• Cookie-uri de statistică.
• Cookie-uri de preferințe.
• Cookie-uri de marketing.

Puteți renunța la fiecare categorie de cookie-uri (cu excepția cookie-urilor necesare) făcând clic pe buton.
(Setările vor fi ajustate numai în browserul de unde deschideți linkul. Dacă doriți să ajustați setările cookieurilor pentru un alt browser , trebuie să deschideți link-ul in browserul diferit)

2. Tipuri de cookies

Cookie-uri strict necesare
Sunt necesare cookie-uri strict necesare pentru a permite funcționalitățile de bază ale site-urilor noastre
web. Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a naviga pe site-ul web și pentru a utiliza caracteristicile
acestuia, cum ar fi accesarea zonelor securizate ale site-ului. Aceste cookie-uri sunt necesare pentru ca siteul web să funcționeze și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre. De obicei, acestea sunt setate doar ca
răspuns la acțiunile făcute de dvs., care reprezintă o cerere de servicii, cum ar fi setarea preferințelor tale
de confidențialitate, conectarea sau completarea formularelor. Poți seta browserul să blocheze sau să
alerteze cu privire la aceste cookie-uri, dar unele părți ale site-ului nu vor funcționa. Aceste cookie-uri nu
stochează nicio informație de identificare personală.

Cookie-urile necesare fac ca un site web să poată fi utilizat prin activarea funcțiilor de bază, cum ar fi
navigarea pe pagină și accesul la zone securizate ale site-ului web. Site-ul web nu poate funcționa corect
fără aceste cookie-uri.

Cookie-uri de statistici
Cookie-urile statistice sunt, de asemenea, cunoscute ca „cookie-uri de performanță”. Aceste cookieuri
colectează informații despre modul în care utilizați site-ul nostru web, de ex. pe ce pagini ați vizitat și pe
ce linkuri ați făcut clic. Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să
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putem măsura și îmbunătăți performanța site-ului nostru. Ne ajută să știm care sunt paginile cele mai
populare și mai puțin populare și să vedem cum se deplasează vizitatorii în jurul site-ului. Toate informațiile
pe care aceste cookie-uri le colectează sunt agregate și, prin urmare, anonime. Dacă nu permiți aceste
cookie-uri, nu vom ști când ați vizitat site-ul nostru.

Cookies de preferințe
Preferințe Cookie-urile sunt, de asemenea, cunoscute sub numele de „cookie-uri de funcționalitate”. Aceste
cookie-uri permit site-ului web să ofere funcționalități și personalizare îmbunătățite, deoarece cookie-urile
de referință permit unui site web să-și amintească informații care modifică modul în care site-ul se comportă
sau arată, de ex. limba preferată sau regiunea în care vă aflați. Acestea pot fi stabilite de noi sau de furnizori
terți ale căror servicii le-am adăugat pe paginile noastre. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, este posibil
ca unele sau toate aceste servicii să nu funcționeze corect.

Cookie-uri de marketing
Cookie-urile de marketing vă urmăresc activitatea online pentru a ajuta agenții de publicitate să ofere
publicitate mai relevantă sau pentru a limita de câte ori vedeți un anunț. Aceste cookie-uri sunt utilizate
pentru a urmări vizitatorii de pe site-uri web și pot fi setate prin intermediul site-ului nostru și de către
partenerii noștri publicitari. Acestea pot fi folosite de acele companii pentru a construi un profil al
intereselor tale cu intenția de a afișa reclame relevante și atractive pentru tine și de a vă afișa reclame
relevante pe alte site-uri. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, veți experimenta publicitate mai puțin
direcționată. Aceste cookie-uri pot partaja aceste informații cu alte organizații sau agenți de publicitate.
Acestea sunt cookie-uri persistente și aproape întotdeauna de proveniență terță parte.

Cookie-uri neclasificate
Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri pe care suntem în curs de clasificare, împreună cu furnizorii de
cookie-uri individuale.

3. Cum să gestionezi cookie-urile
Puteți gestiona / șterge cookie-urile după cum doriți. Există multe modalități de a gestiona cookieurile:
• Activați cookie-urile
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• Ștergeți cookie-urile
• Preveniți cookie-urile

Dacă utilizați computere sau dispozitive diferite în locații diferite, va trebui să vă asigurați că fiecare
browser este ajustat pentru a se potrivi preferințelor dvs. privind cookie-urile.

Ștergerea cookie-urilor de pe dispozitiv

Puteți elimina cu ușurință orice cookie-uri care sunt deja pe dispozitivul dvs. ștergând istoricul de navigare
al browserului dvs. Aceasta va elimina cookie-urile necesare de pe toate site-urile web pe care le-ați vizitat.

Rețineți însă că este posibil să pierdeți și unele informații salvate (de exemplu, detalii de autentificare
salvate, preferințe de site).

Gestionarea cookie-urilor specifice site-ului

Pentru un control mai detaliat asupra cookie-urilor specifice site-ului, verificați setările de confidențialitate
și cookie-uri din browserul preferat.
Prevenirea cookie-urilor Puteți seta majoritatea browserelor moderne pentru a împiedica introducerea de
cookie-uri pe dispozitivul dvs., dar poate fi necesar să ajustați manual unele preferințe de fiecare dată când
vizitați un site / pagină. Și este posibil ca unele servicii și funcționalități să nu funcționeze deloc corect (de
exemplu, conectarea la profil).

Aveți posibilitatea să va gestionați preferințele legate de cookie-urile de pe https://www.casapariurilor.ro/
pe pagină dedicată. (Setările vor fi ajustate numai în browserul de unde deschideți linkul. Dacă doriți să
ajustați setările cookie-urilor pentru un alt browser , trebuie să deschideți link-ul in browserul diferit)

