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POLITICA COOKIE A NOVAKID
1. INTRODUCERE
Prezenta politică privind modulele cookie, o parte integrală a Termenilor și Condițiilor Generale
Novakid (în continuare: "Politica privind modulele cookie") descrie modul în care NovaKid
utilizează modulele cookie și tehnologii similare pe site-ul www.novakidschool.com și pe toate
subdomeniile și subsite-urile sale (inclusiv site-urile individuale în limbi străine: ae.
novakidschool.com,
ar.novakidschool.com,
arab-fr.novakidschool.com,
arabic.novakidschool.com, br.novakidschool.com, cl.novakidschool.com, co.novakidschool.com,
cz.novakidschool.com, de.novakidschool.com, es.novakidschool.com, fr.novakidschool. com,
global.novakidschool.com, gr.novakidschool.com, hu.novakidschool.com, id.novakidschool.com,
il.novakidschool.com, in-en.novakidschool.com, in.novakidschool.com, it.novakidschool.com,
kr.novakidschool.com, mx.novakidschool.com, my.novakidschool. com, pl.novakidschool.com,
pt.novakidschool.com,
ro.novakidschool.com,
sa.novakidschool.com,
school.novakidschool.com, sk.novakidschool.com, tr.novakidschool.com) pentru a furniza,
personaliza, evalua, îmbunătăți, promova și proteja serviciile noastre. Politica privind cookie-urile
face parte integrantă din Politica de confidențialitate a NovaKid. Vă rugăm să rețineți că termenii
care nu sunt descriși în această Politică privind cookie-urile au înțelesul similar cu cel definit în
Termenii de utilizare și în Politica de confidențialitate a NovaKid.
Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la support@novakidschool.com.
2. CE ESTE UN COOKIE?
Cookie-ul este un fișier care este trimis pe dispozitivul utilizatorului atunci când acesta vizitează
site-ul web. NovaKid poate accesa cookie-ul din nou atunci când utilizatorul vizitează Website-ul
cu o altă ocazie, pentru a facilita navigarea pe internet sau tranzacțiile, sau pentru a accesa
informații despre comportamentul utilizatorului. Acesta este trimis către browser-ul dvs. și este
stocat pe hard disk-ul dispozitivului. Atunci când vizitați site-ul nostru web, este posibil să
colectăm automat informații de la dumneavoastră prin intermediul cookie-urilor.
3. CE TIPURI DE COOKIE-URI FOLOSIM?
a) Cookie-uri strict necesare. Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru funcționarea site-ului
web; prin urmare, funcționarea și disponibilitatea site-ului web și a serviciilor nu pot fi furnizate
fără acestea. Acestea ajută la verificarea contului dvs. și la reamintirea alegerilor pe care le
faceți la novakidschool.com.
În conformitate cu articolul 5(3) din Directiva ePrivacy (Directiva 2002/58/CE privind
confidențialitatea și comunicațiile electronice), nu este necesar consimțământul pentru stocarea
tehnică sau accesul la următoarele cookie-uri:
●
●

cookie-uri utilizate exclusiv în scopul efectuării transmiterii unei comunicări,
cookie-urile care sunt strict necesare pentru ca furnizorul unui serviciu al societății
informaționale solicitat în mod explicit de către utilizator să furnizeze serviciile.

b) Cookie-uri de cercetare, de performanță și de analiză. Aceste cookie-uri ne ajută să oferim
o experiență mai bună utilizatorilor prin analiza modului în care aceștia interacționează cu
novakidschool.com. De exemplu, acestea ne ajută să identificăm ce pagini sunt utilizate cel mai
frecvent, ce buletine informative sunt cele mai atractive și ce tip de caracteristici NovaKid sunt

cele mai populare. Acest lucru ne ajută să perfecționăm site-ul și serviciile NovaKid în funcție
de interesele utilizatorilor noștri.
c) Cookie-uri publicitare. Aceste cookie-uri ne ajută să vă informăm și să vă oferim publicitate
personalizată pe baza utilizării anterioare a Site-ului web și/sau a Serviciilor. Aceste cookie-uri
monitorizează datele dumneavoastră de utilizare și, prin utilizarea cookie-urilor, informațiile,
informații care nu sunt considerate date cu caracter personal, sunt transferate partenerilor care
gestionează activitatea de remarketing și targetare comportamentală.
4. LISTĂ DE COOKIE-URI PE CARE LE FOLOSIM

4.1 Cookie-uri Strict Necesare

Nume Furnizor Serviciu

Nume Cookie

Descriere

Expirare

Permite
site-ului
web
să
recunoască vizitatorul pentru a
optimiza funcționalitatea căsuței
de chat.

Persistent

novakidschool.com

intercom-state

novakidschool.com

SESS#

Păstrează stările utilizatorului
pe parcursul solicitărilor de
pagini.

novakidschool.com

_ym_visorc

Permite ca Redarea Sesiunii să
funcționeze corect

Sesiune

Persistent

4.2 Cercetare, Performanță și Analitice Cookie-uri

Nume Furnizor Serviciu

Nume Cookie

novakidschool.com

__vw_tab_guid

novakidschool.com

_dc_gtm_UA-#

Descriere
Înregistrează date privind
comportamentul vizitatorilor pe
site-ul web. Acestea sunt
utilizate pentru analize interne
și pentru optimizarea site-ului
web.

Utilizat de Google Tag
Manager pentru a controla
încărcarea unei etichete de
script Google Analytics.

Expirare

Sesiune

1 zi

novakidschool.com

_ga;
_gid;

Înregistrează un ID unic care
este utilizat pentru a genera
date statistice privind modul în
care vizitatorul utilizează siteul web.

_gat;

novakidschool.com

collect

novakidschool.com

_ym_d

novakidschool.com

_ym_isad

novakidschool.com

_ym_retryReqs

novakidschool.com

_ym_uid

novakidschool.com

referrer

novakidschool.com

tmr_reqNum

_ga: 2 ani;
_gid: 1 zi;
_gat: 1 zi;

Folosit pentru a trimite date
către Google Analytics despre
dispozitivul și comportamentul
vizitatorului. Urmărește
vizitatorul pe toate
dispozitivele și canalele de
marketing.
Conține data primei vizite a
vizitatorului pe site-ul web.

Acest modul cookie este
utilizat pentru a determina
dacă vizitatorul are un
software de blocare a
reclamelor în browser-ul său.
Înregistrează date statistice
privind comportamentul
utilizatorului pe site-ul web.
Utilizat pentru analiză internă
de către operatorul site-ului
web.
Acest modul cookie este
utilizat pentru a colecta
informații non-personale
despre comportamentul
vizitatorului pe site-ul web și
statistici non-personale despre
vizitatori.
Stochează date despre siteurile web pe care le-a vizitat
utilizatorul.
Un modul cookie local care
conține numărul de cereri
trimise către server. Poate fi
utilizat pentru a estima
pierderile de tranimisie.

Sesiune

1 an

1 zi

Persistent

1 an

29 zile

1 an

novakidschool.com

_hjTLDTest

novakidschool.com

_hjid

novakidschool.com

tmr_reqNum

novakidschool.com

_hjTLDTest

novakidschool.com

_gcl_au

Atunci când scriptul Hotjar se
execută, încercăm să
determinăm calea cea mai
generică a cookie-ului pe care
ar trebui să o folosim, în loc de
numele de gazdă al paginii.
Acest lucru se face astfel încât
cookie-urile să poată fi
partajate între subdomenii
(dacă este cazul). Pentru a
determina acest lucru,
încercăm să stocăm cookie-ul
_hjTLDTest pentru diferite
alternative de subșiruri URL
până când eșuează. După
această verificare, cookie-ul
este eliminat.

Persistent

Cookie-ul Hotjar care este setat
1 an
atunci când clientul ajunge
pentru prima dată pe o pagină
cu scriptul Hotjar. Acesta este
utilizat pentru a persista ID-ul
de utilizator Hotjar, unic pentru
acel site pe browser.
Acest lucru asigură că
1 an
comportamentul în vizitele
ulterioare pe același site va fi
atribuit aceluiași ID de utilizator.
Atunci când scriptul Hotjar se
execută, încercăm să
determinăm calea cea mai
generică a cookie-ului pe care
ar trebui să o folosim, în loc de
numele de gazdă al paginii.
Acest lucru se face astfel încât
cookie-urile să poată fi
partajate între subdomenii
(dacă este cazul). Pentru a
determina acest lucru,
încercăm să stocăm cookie-ul
_hjTLDTest pentru diferite
alternative de subșiruri URL
până când eșuează. După
această verificare, cookie-ul
este eliminat.
Este cookie-ul de primă parte
pentru funcționalitatea
"Conversion Linker" - acesta
preia informații în clicurile din
anunțuri și le stochează într-un
cookie de primă parte, astfel
încât conversiile să poată fi
atribuite în afara paginii de
destinație.

Persistent

3 luni

Cookie local, conține marcajul
de timp pentru generarea
cookie-ului tmr_lvid

novakidschool.com

tmr_lvidTS

novakidschool.com

tmr_lvid

novakidschool.com

_hjFirstSeen

novakidschool.com

intercom-Sesiune

novakidschool.com

intercom-id

novakidschool.com

_ym_isad

www.novakidschool.com

__stripe_mid

www.novakidschool.com

utm_data

Utilizate pentru a înțelege
eficiența anunțurilor

3 luni

www.novakidschool.com

initial_page

Folosit pentru a înțelege ce
pagină să fie un referent

30 zile

Cookie local, identificatorul
vizitatorului din partea site-ului
web. Este utilizat pentru a oferi
funcționalitatea metodei
getClientID, pentru a stoca în
memoria cache emiterea de
cookie-uri VID, precum și
pentru a calcula dimensiunea
audienței pentru browser-ele
care nu acceptă cookie-uri de
la terțe părți.
Este setat pentru a identifica
prima sesiune a unui nou
utilizator. Acesta stochează o
valoare adevărată/false,
indicând dacă aceasta a fost
prima dată când Hotjar a văzut
acest utilizator. Este utilizat de
Filtrele de înregistrare pentru a
identifica sesiunile noilor
utilizatori.
Permite utilizatorilor să își
acceseze conversațiile și să li
se comunice datele pe paginile
deconectate timp de 1
săptămână.
Permite vizitatorilor să vadă
orice conversații pe care le-au
avut pe site-urile Intercom.
Determină dacă un utilizator
are blocante de reclame.

1 an

1 an

Persistent

7 zile

1 an

Persistent

Cookie-urile de prevenire a
fraudelor și tehnologiile similare 1 an
pe care le implementăm prin
intermediul site-ului nostru ne
ajută să aflăm lucruri despre
computerele și browserele web
utilizate pentru a accesa
Serviciile Stripe. Aceste
informații ne ajută să
monitorizăm și să detectăm
utilizarea potențial dăunătoare
sau ilegală a Serviciilor noastre.

www.novakidschool.com

referrer

school.novakidschool.com

__stripe_mid

yandex.ru

yandexuid

yandex.ru

ymex

google.com

__Secure3PAPISID

google.com

SAPISID

google.com

APISID

google.com

SSID

Stochează date despre ce site30 zile
uri web a vizitat utilizatorul.
Cookie-urile de prevenire a
fraudelor și tehnologiile similare 1 an
pe care le implementăm prin
intermediul Site-ului nostru ne
ajută să aflăm lucruri despre
computerele și browserele web
utilizate pentru a accesa
Serviciile Stripe. Aceste
informații ne ajută să
monitorizăm și să detectăm
utilizarea potențial dăunătoare
sau ilegală a Serviciilor noastre.
Înregistrează date despre
comportamentul vizitatorilor pe
site. Acestea sunt utilizate
pentru analize interne și
pentru optimizarea site-ului
web.
Înregistrează date privind
comportamentul vizitatorului
pe site-ul web. Acestea sunt
utilizate pentru analize interne
și pentru optimizarea site-ului
web.

1 an

1 an

Acest modul cookie realizează
informații despre modul în care 2 ani
utilizatorul final utilizează site-ul
web și orice publicitate pe care
utilizatorul final ar fi putut să o
vadă înainte de a vizita site-ul
web, respectivul site web.
Cookie-urile HSID, SSID,
APISID și SAPISID permit
Google să colecteze informații
despre utilizatori pentru
videoclipurile găzduite de
YouTube.
Modulele cookie HSID, SSID,
APISID și SAPISID permit
Google să colecteze informații
despre utilizatori pentru
videoclipurile găzduite de
YouTube.
Cookie-urile HSID, SSID,
APISID și SAPISID permit
Google să colecteze informații
despre utilizatori pentru
videoclipurile găzduite de
YouTube.

2 ani

2 ani

2 ani

google.com

HSID

google.com

1P_JAR

trustpilot.com

_hjid

trustpilot.com

TrustboxSplitTest

trustpilot.com

amplitude_id

trustpilot.com

OptanonConsent

trustpilot.com

__auc

trustpilot.com

TrustboxSplitTest

trustpilot.com

TP.uuid

Cookie-urile HSID, SSID,
APISID și SAPISID permit
Google să colecteze informații
despre utilizatori pentru
videoclipurile găzduite de
YouTube.
Acest modul cookie furnizează
informații despre modul în care
utilizatorul final utilizează siteul web și despre orice
publicitate pe care utilizatorul
final ar fi putut să o vadă
înainte de a vizita site-ul web
respectiv.
Cookie-ul Hotjar care este
setat atunci când clientul
ajunge pentru prima dată pe o
pagină cu scriptul Hotjar.
Acesta este utilizat pentru a
persista ID-ul de utilizator
Hotjar, unic pentru site-ul
respectiv pe browser. Acest
lucru asigură că
comportamentul în vizitele
ulterioare pe același site va fi
atribuit aceluiași ID de
utilizator.
Aceste cookie-uri Trustpilot
sunt utilizate pentru a afișa
utilizatorilor recenziile și
scorurile noastre.
Aceste cookie-uri Trustpilot
sunt folosite pentru a arăta
recenziile și scorurile noastre
utilizatorilor.
Aceste cookie-uri Trustpilot
sunt folosite pentru a arăta
recenziile și scorurile noastre
utilizatorilor.

2 ani

29 zile

1 an

3 luni

10 ani

1 an

Aceste module cookie
Trustpilot sunt utilizate pentru a 1 an
afișa recenziile și scorurile
noastre utilizatorilor.
Aceste module cookie
Trustpilot sunt utilizate pentru a 3 luni
afișa recenziile și scorurile
noastre utilizatorilor.
Aceste module cookie
Trustpilot sunt utilizate pentru a 28 ani
afișa recenziile și scorurile
noastre utilizatorilor.

trustpilot.com

ajs_anonymous_i
d

Aceste module cookie
Trustpilot sunt utilizate pentru a 1 an
afișa recenziile și scorurile
noastre utilizatorilor.

trustpilot.com

OptanonAlertBox
Closed

Aceste module cookie
Trustpilot sunt utilizate pentru a 1 an
afișa recenziile și scorurile
noastre utilizatorilor.

privy.com

_hjTLDTest

privy.com

_hp2_ses_props

privy.com

_hjFirstSeen

privy.com

_gid

Atunci când scriptul Hotjar se
execută, încercăm să
determinăm cea mai generică
cale pentru cookie-uri pe care
ar trebui să o folosim, în loc de
numele de gazdă al paginii.
Acest lucru se face pentru ca
modulele cookie să poată fi
partajate între subdomenii
(dacă este cazul). Pentru a
determina acest lucru,
încercăm să stocăm cookie-ul
_hjTLDTest pentru diferite
alternative de subșiruri URL
până când eșuează. După
această verificare, cookie-ul
este eliminat.

Sesiune

Aceste cookie-uri colectează
Persistent
informații pentru a măsura și
înțelege modul în care vizitatorii
utilizează site-ul nostru.
Aceasta include urmărirea
activității utilizatorilor pe acest
Site, inclusiv a paginilor vizitate
și a linkurilor accesate.
Acesta este setat pentru a
Persistent
identifica prima sesiune a unui
nou utilizator. Acesta stochează
o valoare adevărat/false,
indicând dacă aceasta a fost
prima dată când Hotjar a văzut
acest utilizator. Este utilizat de
Filtrele de înregistrare pentru a
identifica sesiunile noilor
utilizatori.
Cookie-urile care încep cu
1 zile
__utm și _ga provin de la
Google Analytics și sunt
utilizate pentru a ține o evidență
a statisticilor vizitatorilor.

privy.com

__cfduid

privy.com

_hjid

privy.com

__zlcmid

privy.com

_hp2_id

Cookie-ul __cfduid ajută
Cloudflare să detecteze
vizitatorii rău intenționați pe
site-urile web ale Clienților
noștri și minimizează blocarea
utilizatorilor legitimi. Acesta
poate fi plasat pe dispozitivele
Utilizatorilor finali ai Clienților
noștri pentru a identifica clienții
individuali din spatele unei
adrese IP comune și pentru a
aplica setările de securitate
pentru fiecare client în parte.
Este necesar pentru susținerea
funcțiilor de securitate ale
Cloudflare.

30 zile

Cookie Hotjar care este setat
1 an
atunci când clientul ajunge
pentru prima dată pe o pagină
cu scriptul Hotjar. Acesta este
utilizat pentru a persista ID-ul
de utilizator Hotjar, unic pentru
acel site pe browser. Acest
lucru asigură că
comportamentul în vizitele
ulterioare pe același site va fi
atribuit aceluiași ID de utilizator.
Aceste cookie-uri sunt
1 an
gestionate de ZopIM, care
furnizează tehnologia din
spatele sistemului nostru de
"chat live". Cookie-ul __zlcmid
vă permite să continuați un chat
cu noi în timp ce vizualizați
diferite pagini de pe site-ul
nostru sau dacă reveniți pe site
mai târziu. Dacă alegeți să
dezactivați acest serviciu din
meniul de opțiuni al ferestrei de
chat live sau din comutatorul
"ON"/"OFF" de mai sus, cookieul __zlcprivacy este setat să
rețină această decizie, iar
cookie-ul __zlcmid este șters.
Aceste cookie-uri colectează
1 an
informații pentru a măsura și
înțelege modul în care vizitatorii
utilizează site-ul nostru.
Aceasta include urmărirea
activității utilizatorilor pe acest
Site, inclusiv a paginilor vizitate
și a linkurilor accesate.

privy.com

_ga

Cookie-urile care încep cu
2
__utm și _ga provin de la
Google Analytics și sunt
utilizate pentru a ține o evidență
a statisticilor vizitatorilor.

ani

4.3 Advertising Cookies

Nume Furnizor
Serviciu

Nume Cookie

novakidschool.com

_fbp

novakidschool.com

_gcl_au

novakidschool.com

_ym#_last Hit

novakidschool.com

_ym#_lsid

novakidschool.com

_ym#_reqNum

novakidschool.com

_ym_metrika_en
abld

novakidschool.com

metrika_enabled

novakidschool.com

_privy_

Descriere
Utilizat de Facebook pentru a
furniza o serie de produse
publicitare, cum ar fi licitațiile în
timp real de la agenții de
publicitate terțe.
Utilizat de Google AdSense
pentru a experimenta eficiența
publicității pe site-urile web care
utilizează serviciile sale.
Utilizat de Yandex pentru a
specifica timpul pentru a obține o
rată de respingere exactă a
vizitatorilor.
Utilizat pentru identificarea
utilizatorilor de site-uri web.
Utilizat pentru determinarea
numărului ordinal al solicitării
pentru tag-ul Yandex.Metrica în
browser-ul utilizatorului.
Acest modul cookie este utilizat
pentru a colecta date despre
comportamentul vizitatorului pe
site-ul web. Aceste informații pot
fi utilizate pentru a atribui
segmentul vizitatorului, pe baza
preferințelor comune.
Folosit pentru a urmări vizitatorii
pe mai multe site-uri web, pentru
a prezenta reclame relevante pe
baza preferințelor vizitatorului.
Folosit pentru a distinge
utilizatorii.

Expirare

3 luni

3 luni

Persistent

Persistent
Persistent

1 zi

1 zi

1 an

novakidschool.com

_gaexp

school.novakidschool.co
m

tmr_detect

google.com

ads/gaaudiences

google.com

pagead/1pconversion/#

atdmt.com

ATN

atdmt.com

https://cx.atmdt.
com/

facebook.com

fr

yandex.ru

i

yandex.ru

webvisor/48570
440

Cookie-urile care încep cu __utm
și _ga provin de la Google
Analytics și sunt utilizate pentru a
ține o evidență a statisticilor
vizitatorilor.

2 luni

Aceste module cookie sunt
1 an
utilizate de serviciile Google
pentru a colecta informații care ne
permit să ne prezentăm reclamele
pe proprietățile care fac parte din
Rețeaua Google Display.
Utilizate de Google AdWords
pentru a reangaja vizitatorii care
sunt susceptibili de a se
transforma în clienți pe baza
comportamentului online al
vizitatorului pe site-urile web.
Generate de Google pentru a
urmări evenimente precum
conversiile sau alte interacțiuni
semnificative ale utilizatorilor pe
site-ul web.
Direcționează anunțurile pe baza
profilului comportamental și a
locației geografice.
Stabilește un ID unic pentru
vizitator, care permite agenților
de publicitate terți să
direcționeze vizitatorul cu
reclame relevante. Acest serviciu
de împerechere este furnizat de
hub-uri de publicitate terțe, care
facilitează ofertele în timp real
pentru agenții de publicitate.
Utilizat de Facebook pentru a
furniza o serie de produse
publicitare, cum ar fi licitațiile în
timp real de la agenții de
publicitate terți.
Utilizat pentru identificarea
utilizatorilor site-ului web.
Colectarea acțiunilor utilizatorului
pe pagină pentru o experiență de
utilizare analizată, fără datele pe
care utilizatorul le introduce în
formulare.

Sesiune

Sesiune

2 ani

Sesiune

3 luni

1 an
Sesiune

yandex.ru

yabs-sid

yandex.ru

yuidss

doubleclick.net

test_cookie

google.com

SID

google.com

Înregistrează date privind
comportamentul vizitatorilor pe
site-ul web. Acestea sunt utilizate
pentru analize interne și pentru
optimizarea site-ului web.
Înregistrează date despre
comportamentul vizitatorilor pe
site-ul web. Acestea sunt utilizate
pentru analize interne și pentru
optimizarea site-ului web.
Utilizat pentru a verifica dacă
browser-ul utilizatorului acceptă
cookie-uri.

NID

google.com

__Secure3PSIDCC

.privy.com

_privy_

1 zi

Aceste module cookie sunt
utilizate de Google pentru a afișa 2 ani
reclame personalizate pe site-urile
Google, pe baza căutărilor
recente și a interacțiunilor
anterioare.

Aceste module cookie sunt
utilizate de Google pentru a afișa 1 an
reclame personalizate pe site-urile
Google, pe baza căutărilor
recente și a interacțiunilor
anterioare.
Aceste module cookie sunt
utilizate de Google pentru a afișa 1 an
reclame personalizate pe site-urile
Google, pe baza căutărilor
recente și a interacțiunilor
anterioare.
Utilizate pentru a distinge
utilizatorii.

5. WHAT DO WE DO WITH INFORMATION WE COLLECT?
Cookie-uri Strict Necesare

Utilizăm informațiile pe care le colectăm pentru a:
●
●
●
●
●

1 an

Aceste module cookie sunt
__Secure-3PSID utilizate de Google pentru a afișa 2 ani
reclame personalizate pe site-urile
Google, pe baza căutărilor
recente și a interacțiunilor
anterioare.

google.com

5.1

Sesiune

a verifica contul utilizatorului în timpul sesiunii;
reține alegerile făcute pe site-ul web;
evita accesul fraudulos la contul de utilizator;
a furniza servicii de chat;
procesarea plăților cu cardul.

1

an

5.2

Cookie-uri de cercetare, de performanță și de analiză

Utilizăm informațiile pe care le colectăm pentru a:
să reținem informațiile dvs. astfel încât să nu fie nevoie să le introduceți din nou în timpul
vizitei dvs. sau data viitoare când vizitați site-ul web;
monitoriza parametrii de utilizare agregată, cum ar fi numărul total de vizitatori și paginile
vizualizate;
să ajutăm NovaKid să își îmbunătățească Serviciile.

●
●
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5.3

Cookie-uri publicitare

Utilizăm informațiile pe care le colectăm pentru a:
●
●
●

a furniza reclame, conținut și informații personalizate, personalizate;
monitoriza eficiența campaniilor noastre de marketing;
informa utilizatorii despre promoțiile curente.

6.

OPTARE

Intrând pe site-ul nostru web, utilizatorii pot verifica în mod activ preferințele dorite pe fereastra
pop-up cu privire la cookie-urile pe care le folosim în viitor. Acest consimțământ trebuie reînnoit
la fiecare 12 luni.
Cookie-urile sunt grupate în patru categorii inteligibile, pe care utilizatorul le poate bifa sau
debifa, în funcție de preferințele sale. Modulele cookie strict necesare nu pot fi debifate și
refuzate, deoarece acestea sunt incluse în lista albă și sunt necesare pentru ca site-ul nostru
să funcționeze corect.

7.

REFUZARE

Vă puteți seta browser-ul pentru a nu accepta cookie-uri, dar acest lucru vă poate limita
capacitatea de a utiliza Serviciile noastre. De exemplu, este posibil să nu vă puteți autentifica
în contul dvs. Vă rugăm să vizitați următoarele linkuri pentru a afla cum să vă modificați setările
privind cookie-urile și publicitatea:
●
●
●
●

8.

http://www.aboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://optout.aboutads.info/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
TERȚI / CONȚINUT ÎNCORPORAT

Site-ul utilizează diferite aplicații și servicii ale unor terțe părți pentru a îmbunătăți experiența
utilizatorilor. Printre acestea se numără platformele de socializare, cum ar fi Facebook. Ca
urmare, este posibil ca aceste terțe părți să determine cookie-uri și să le utilizeze pentru a
urmări activitatea dvs. online. Vă rugăm să rețineți că NovaKid nu are control direct asupra
informațiilor colectate de aceste cookie-uri. Pentru a obține mai multe informații despre cookieurile utilizate de o astfel de terță parte prin intermediul conținutului încorporat, vă recomandăm
să consultați politica de confidențialitate și termenii de utilizare a acestei terțe părți.

Este posibil să actualizăm această politică privind cookie-urile din când în când. Atunci când
vom face modificări, vom posta o versiune modificată pe novakidschool.com și vă vom notifica
despre astfel de schimbări printr-un mesaj al sistemului sau un e-mail trimis la adresa de email furnizată în Contul Utilizatorului.
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