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POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE
Asociatia Clubul Sportiv MPG (referita in continuare ca „MPG” sau „noi”) se angajeaza sa va ofere
cea mai buna experienta online atunci cand vizitati website-ul tenispartener.ro („Website-ul”).
In acest scop, folosim cookie-uri proprii si cookie-uri standard de la terti pentru a obtine date despre
comportamentul dvs. pe durata vizitarii Website-ului, si, de asemenea, urmarim cat de des vizitati
Website-ul. Informatiile pe care le colectam sunt anonime si nu va identifica personal, cu exceptia
cazului in care ne furnizati informatiile dvs. prin completarea unui formular sau prin alta
particularitate oferita pe Website.
In cazurile in care se colecteaza informatii cu caracter personal de catre MPG, aceasta colectare este
conforma cu DECLARATIA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR DE UTILIZATOR / MEMBRU, disponibila
pe pagina principala a Website-ului (Home page).
Ce urmarim
Nu folosim cookie-uri cu caracter intruziv pe Website-uri pentru colectarea informatiilor dvs. cu
caracter personal. Folosim cookie-uri standard in industrie de la terti, precum Google Analytics,
pentru a urmari comportamentul Dvs. online si a obtine informatii statistice agregate in urmatoarele
moduri:


Urmarim numarul de vizite pe Website, de unde a venit fiecare vizitator (adica website-ul
vizitat inainte sa ajungeti pe Website) si unde merge fiecare vizitator dupa ce viziteaza
Website-ul (adica website-ul pe care il vizitati dupa ce plecati de la noi).



Un fisier cookie este stocat pe dispozitivul dvs. timp de nu mai mult de un (1) an si este legat
de adresa dvs. IP. Cookie-urile sunt fisiere text mici pe care browserul le stocheaza pe
dispozitivul dvs. Acest lucru ne permite astfel sa urmarim daca va intoarceti pe Website.

Cum se administreaza cookie-urile
Cu exceptia cazului in care ati stabilit setarile browserului dvs. astfel incat sa refuze cookie-uri,
sistemele noastre vor emite cookie-uri de fiecare data cand accesati Website-ul.
Puteti refuza acceptarea cookie-urilor prin activarea setarii din browser care va permite sa refuzati
stocarea cookie-urilor. Astfel se vor sterge toate detaliile din cookie. Totusi, daca selectati aceasta
setare s-ar putea sa nu puteti accesa portiuni ale Website-ului sau sa utilizati anumite functionalitati.
Cookie-uri de la terti
Pe parcursul traseului pe Website s-ar putea sa observati si continut de la terti. S-ar putea sa va
oferim si oportunitatea de contact suplimentar cu noi si de a distribui informatii cu alte persoane
utilizand retele de socializare precum Facebook, LinkedIn, Instagram sau Twitter. Acest continut este
adaugat pentru a putea sa fiti la curent cu informatii atent selectate pe care s-ar putea sa le

Asociatia Clubul Sportiv MPG
Str.Turnul Eiffel nr.15, ap.2, et.D, sector 2, Bucuresti – 020343
CUI: 34882970
Certificat de Identitate Sportiva nr. 0076158/25.01.2016
Nr. Registrul sportiv B/A2/00019/2016
Tel: +40 31 805 40 42; Fax: +40 31 805 26 97
E-mail: corporate@mpg.com.ro; www.mpg.com.ro

considerati relevante sau de interes, insa acest lucru le poate permite furnizorilor terti sa stocheze
cookie-uri suplimentare pe dispozitivul dvs. asupra carora nu avem niciun control.
Prin urmare, sugeram sa verificati website-urile acestor terti si politicile lor privind cookie-urile
pentru mai multe informatii referitoare la cookie-urile lor si la modul in care le puteti administra.
Cookie-uri utilizate pe tenispartener.ro
Website-ul contine linkuri catre website-uri terte. Daca urmati un link catre oricare dintre aceste
terte website-uri, retineti faptul ca aceste website-uri detin propriile politici privind confidentialitatea
si cookie-urile si ca nu ne asumam nicio responsabilitate sau raspundere pentru aceste politici. Va
rugam sa verificati aceste politici inainte de a transmite orice date cu caracter personal catre alte
website-uri terte.
Mai jos un exemplu concludent de cookie utilizat de tenispartener.ro, inclusiv detalii referitoare la
scopul acestuia si alte informatii pe care le-ati putea considera utile. Retineti, totusi, faptul ca daca
alegeti sa accesati terte site-uri prin tenispartener.ro, pe langa cel mai jos mentionat, se pot adauga
si alte cookie-uri.
Cookie tert de la Google Inc.
Scop
Google Analytics seteaza cookie-uri pentru a ne permite sa urmarim utilizarea paginilor si serviciilor
pe site-urile noastre.
Ce date sunt retinute?
Durata vizitei, vizualizarile paginii, locul, sistemul de operare, browserul, calea de intrare, numarul
vizitei.
Link catre date cu caracter personal?
Nu.
Tipul cookie-ului?
Permanent.
Cookie-uri de la terti?
Da, Google Inc.
Politica privind tertii
Link
Modificari aduse Politicii
Conditiile acestei Politici se pot schimba periodic. Vom publica orice modificari substantiale aduse
acestei Politici prin notificari corespunzatoare fie pe acest website, fie contactandu-va prin alte
canale de comunicare.
CONTACT
Intrebarile, comentariile si cererile referitoare la aceasta Politica pot fi adresate catre noi, la adresa
corporate@mpg.com.ro.

