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Politică de utilizare Cookie-uri 
 

Website-ul www.hmultiplex.ro aparține S.C. Hollywood Multiplex Operations SRL 

(”Hollywood Multiplex”) și folosește cookie-uri, care asigură funcționarea 

corespunzătoare a website-ului, dar și cookie-uri utilizate pentru a furniza informații cât 

mai relevante utilizatorilor și pentru a adapta serviciile la nevoile acestora, conform 

informațiilor furnizate în această politică.  

Ce este un "cookie"? 

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care 

este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare 

online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit website. 

Cookie-urile sunt create atunci când browser-ul folosit de către un utilizator afișează un 

anumit website. Website-ul transmite informații către browser, iar acesta creează un 

fișier text. De fiecare dată când utilizatorul accesează din nou respectivul website, 

browser-ul accesează și transmite acest fișier către serverul website-ului. Durata de 

existență a unui cookie este determinată din punct de vedere tehnic, de la caz la caz. 

Care sunt diferitele tipuri de cookie-uri? 

Cookie-urile pot fi considerate date cu caracter personal, atunci când, combinate cu 

identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de 

profiluri ale persoanelor fizice și pentru identificarea lor.  

Un cookie poate fi clasificat după durata de viață, proveniență și funcționalitate:  

A. Clasificare având în vedere durata de viață: 

 Cookie-uri de sesiune - stocate temporar pe durata unei sesiuni de browser, care 

începe când un utilizator deschide o pagină de browser și se termină când o închide, 

acestea fiind eliminate odată cu închiderea browser-ului;  

 Cookie-uri persistente - stocate pe un terminal (computer, laptop, tabletă, telefon 

mobil, etc.), au o durată de viață prestabilită tehnic pentru fiecare în parte, persistă și 

după ce browser-ul/pagina de internet respectivă este închisă și sunt activate de fiecare 

dată când utilizatorul vizitează website-ul care a plasat cookie-ul (de exemplu cookie-

urile plasate de social media, cum ar fi Twitter, Facebook, Google Analytics etc.).  
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B. Clasificare având în vedere proveniența: 

 Cookie-uri primare (”first-party” cookies) - sunt plasate de website-ul vizitat în acel 

moment; 

 Cookie-uri ale terților (”third-party” cookies) - stocate de un domeniu aparținând unei 

terțe părți, diferit de domeniul paginii vizitate, adică de un alt website decât cel pe care îl 

vizitează utilizatorul la momentul respectiv (ex. cookie-uri plasate de Google, Twitter 

și/sau Facebook). 

C. Clasificare având în vedere funcțiile avute: 

 Cookie-uri funcționale - sunt module cookie care asigură funcționarea 

corespunzătoare a website-ului (ex. pentru conectare sau înregistrare, preferințe de 

limbă, vizualizare produselor selectate in coșul de cumpărături, etc.); 

 Cookie-uri non-funcționale (de analiză) – sunt plasate în scopuri statistice, sociale, de 

targeting și comerciale (ex. numărarea numărului de vizitatori pe site, înregistrarea 

modului în care vizitatorii utilizează site-ul web, profilare și targetare personalizată, în 

funcție de preferințe, etc) 

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest website? 

Pe acest website se pot plasa cookie-uri, după cum urmează: 

 Cookie-uri strict necesare 

Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru operarea corespunzătoare a funcționalităților 

website-ului, utilizarea acestuia corespunzătoare și oferirea anumitor caracteristici și 

funcționalități, în special: 

 să vă facilităm autentificarea pe site-ul web 

 să vă recunoaștem atunci când revizitați site-ul web 

 să vă salvați coșul de cumpărături 
 

Fără aceste cookie-uri, nu pot fi furnizate serviciile complete disponibile pe 

website, iar refuzul lor ar putea afecta în mod semnificativ experiența utilizatorului 

în timpul navigării pe website.  

 

 Module cookie de personalizare 

Utilizăm soluții de personalizare pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor și a serviciilor 

pe care le oferim pe site-ul web în scopul de a vă satisface cât mai bine așteptările. 
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Soluțiile de software care permit această personalizare plasează în mod sistematic 

module cookie care sunt esențiale pentru o funcționare corespunzătoare.  

 Module cookie de analiză 

Utilizăm soluții de analiză pentru a măsura originea, volumul și comportamentul tuturor 

vizitatorilor site-ului web pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de utilizator. 

Soluțiile de analiză plasează în mod sistematic module cookie, esențiale pentru 

funcționarea lor corespunzătoare. 

 Module cookie pentru publicitate 

Lucrăm cu companii terțe care afișează reclame pe internet în numele nostru. Modulele 

cookie pentru publicitate le permit acestor companii să colecteze informații privind 

vizitele dumneavoastră pe site-ul web în scopul de a optimiza campaniile noastre de 

publicitate și de a măsura impactul acestora. 

 Module cookie pentru rețele sociale 

Oferim funcționalități pentru distribuirea conținutului site-ului web pe rețele sociale în 

scopul de a vă permite să distribuiţi conținuturi pe rețeaua dumneavoastră socială 

preferată. Soluțiile de software care sunt utilizate pentru distribuirea pe rețele sociale 

plasează în mod sistematic module cookie, esențiale pentru funcționarea lor 

corespunzătoare.  

 Cookie-uri ale terțelor părți 

Terțele părți pot seta propriile cookie-uri prin accesarea website-ului 

https://hmultiplex.ro, cu scopul de a particulariza anumite aplicații sau de a le urmări 

activitatea. De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul pentru rețelele sociale 

aflat pe acest website, acea rețea socială va înregistra activitatea dumneavoastră. 

Cum pot controla plasarea de cookie-uri? 

Cookie-urile sunt un element important pentru funcționarea eficientă a Internetului, astfel 

încât să ofere o experiență de navigare prietenoasă și adaptată preferințelor 

utilizatorului. Dezactivarea cookie-urilor poate determina ca unele website-uri să nu 

funcționeze în parametri normali, sau să nu mai primiți oferte personalizate, în funcție de 

interesele arătate și de căutările făcute. Prin această dezactivare nu înseamnă că nu 

veți mai primi publicitate online, doar că aceasta nu va mai ține cont de preferențele și 

interesele dumneavoastră ce reies din comportamentul de navigare.  
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Browser-ele permit anumite setări de confidențialitate pentru navigare, ce furnizează 

anumite nivele de acceptare a cookie-urilor, valabilitate a sesiunilor și ștergerea 

automată a acestora după vizitarea anumitor website-uri. 

În ceea ce privește cookie-urile utilizate pe pagina www.hmultiplex.ro, acestea nu vor fi 

folosite cu niciun alt scop decât cel declarat, au următoarele caracteristici și pot fi 

controlate după cum urmează: 

Cookie Nume Sursă Descriere/Scop  

Cookie-uri funcționale 

www.hmulti

plex.ro 

PHPSESSID, 

environment, 

CMS 

Primara 

Citirea setarilor browser-ului 

a.i. acest site sa poata fi afisat 

in mod optim pe ecranul 

calculatorului. Incarcarea 

uniforma a site-ului. 

PHPSESSID – pentru 

identificarea sesiunii. 

Strict necesare 

Cookie-uri non-funcționale 

http://ls.hit.ge

mius.pl 

grt_hc_exte

rnal_redir_

xajkevmjdv

, 

grt_hc_exte

rnal_redir_l

efeckemt 

Terti Analytics  

http://ls.hit.ge

mius.pl 
Gdyn Terti Durata 5 ani  

Gemius.pl _gfp_64b Terti Durata 3 ani  

Facebook datr Terti 

Durata 1 an si 9 luni. Permite 

comportamentele de share, 

like pe facebook. 

 

Facebook sb  
Durata 1 an si 9 luni. Politica 

de utilizare a datelor. 
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Facebook fr Terti 

Durata 3 luni. Acest cookie 

trimite ID-ul Facebook criptat 

și ID-ul browserului, folosite 

pentru selectare, remarketing 

și urmărirea utilizatorilor din 

campaniile Facebook. 

 

Facebook dpr Terti   

Facebook wd Terti 

Durata 1 – 2 luni. Setat în 

momentul în care utilizatorul 

logat și-a exprimat accordul 

explicit. 

 

Google 

Analytics 
_utma Terti 

Durata 2 ani. Retine informatii 

anonime despre interactiunea 

utilizatorului cu site-ul 

(exemplu: timpul si data 

interactiunii cu diverse 

materiale de marketing sau 

pagini care au adus 

utilizatorul pe site). Pentru a 

distinge utilizatorii si 

sesiunile. 

 

Google 

Analytics 
_utmc Terti 

Durata sesiunea curenta. 

Retine informatii anonime 

despre interactiunea 

utilizatorului cu site-ul 

(exemplu: timpul si data 

interactiunii cu diverse 

materiale de marketing sau 

pagini care au adus 

utilizatorul pe site). Împreună 

cu __utmb cookie stabileşte 

dacă este vorba de o nouă 

sesiune/vizită. 

 

Google 

Analytics 
_utmb Terti 

Durata 30 minute. Retine 

informatii anonime despre 

interactiunea utilizatorului cu 

site-ul (exemplu: timpul si 

data interactiunii cu diverse 

materiale de marketing sau 

pagini care au adus 

 



 6 

utilizatorul pe site).  

Google 

Analytics 
_utmz Terti 

Durata 6 luni. Retine informatii 

anonime despre interactiunea 

utilizatorului cu site-ul 

(exemplu: timpul si data 

interactiunii cu diverse 

materiale de marketing sau 

pagini care au adus 

utilizatorul pe site). Stochează 

sursa de trafic sau campania 

care explică modul în care 

utilizatorul a ajuns pe site. 

 

adtechus.com JEB2 Terti 

Durata 729 zile. ID-ul 

utilizatorului unic si anonim al 

serviciului de anunturi 

(controleaza spre ex numarul 

de anunturi vizualizate de 

catre un vizitator). 

 

AdTech, 

adtechus.com 

sAPID, 

eAPID, 

APIDTS 

Terti Advertising   

Informații utile 

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. 

Aceste setări se găsesc de regulă în secțiune "opțiuni" sau in meniul de "preferențe" al 

browser-ului.  

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, 

recomandăm următoarele link-uri: 

 https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies  

 http://www.youronlinechoices.com/ro/  

 

https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/

