COOKIES POLICY
O.C.N. „CREDIT MARKET” SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Ion Inculet 105/2, of.1,
înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice, având IDNO 1018600050649
prelucrează date cu caracter personal cu respectarea legislației aplicabile privind
protecția datelor cu caracter personal.
O.C.N. „Credit Market” SRL este un operator de date cu caracter personal înregistrat la
CNPDCP, sub numărul 0002281 - 001.
O.C.N. „Credit Market” SRL folosește o tehnologie numită "cookie" pe site-ul
www.simplucredit.md (denumit în continuare "site").
Scopul prezentei politici de cookie-uri este de a vă informa în mod clar și precis despre
cookie-urile folosite pe site-ul nostru.
Un “cookie” (termen cunoscut și ca “HTTP cookie”, “Browser cookie” sau “Internet
cookie”) este un fișier de dimensiuni mici, compus din numere și litere, care va fi stocat
pe dispozitivul dvs. (computer, terminal mobil, telefon mobil sau alte echipamente) de
pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către
un web-server unui browser (ex: Chrome, Opera, Internet Explorer) și este complet
“pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa
informațiile de pe hard-disk-ul dvs.). Un cookie este format din 2 părți: numele și
conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este
determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în
momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului
respectiv.
O.C.N. „Credit Market” SRL folosește pe site-ul său următoarele tipuri de cookies:
• Cookie de sesiune care este folosit pentru identificarea sesiunilor
• XSRF token, este un șir hash pentru verificarea acțiunilor utilizatorului.
• Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc., entitate al
cărei sediu principal este la 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (California),
CA 94043, Statele Unite ale Americii.
Cookie-urile persistente sunt salvate pe computerul dvs. și nu sunt șterse automat când
închideți browser-ul, spre deosebire de un cookie de sesiune, care este șters când
închideți browserul. Google Analytics utilizează module cookie persistente care
generează un ID de utilizator pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizatorii
utilizează site-ul web, modul în care au ajuns pe site, numărul de utilizatori unici, durata
vizitelor etc. Experiența de navigare a vizitatorilor site-ului web este urmărită de către
Google Analytics pentru a produce statistici anonime. În acest fel, O.C.N. „Credit
Market” SRL poate fi mai eficient și poate aduce îmbunătățiri site-ului care facilitează
localizarea și accesul acestuia de către utilizatori.
Cookie-urile nu sunt necesare pentru navigare pe site, prin urmare, acestea pot fi
instalate numai în cazul în care utilizatorul consimte la utilizarea acestora.
Datele colectate sunt mascate și nu pot fi folosite pentru a identifica un anumit vizitator.
Nu vor fi împărtășite cu nici o altă organizație pentru marketing, cercetare de piață sau
scopuri comerciale.
O.C.N. „Credit Market” SRL asigură toate măsurile tehnice și administrative necesare
pentru protejarea transferului datelor cu caracter personal dintre utilizator și server.
Cookie-urile utilizate de O.C.N. „Credit Market” SRL ii permit să urmărească
următoarele informații despre vizitatori:
• Adresa IP (mascată)
• Locație: țară, regiune, oraș, latitudine și longitudine aproximativă (Geolocație)
• Data și ora solicitării
• Titlul paginii pe care o vizualizați
• Adresa URL a paginii pe care o vizualizați

• Adresa URL a paginii care a fost vizualizată înainte de pagina curentă
• Rezoluția ecranului dispozitivului utilizatorului
• Timpul în zona de timp a vizitatorului local
• Fișierele care au fost descărcate
• Legături către un domeniu extern pe care ați făcut clic
• Timp de generare a paginilor (timpul necesar pentru generarea de pagini Web de
către serverul web și apoi descărcarea de către vizitator: Turația paginii)
• Limba principală a browserului utilizat
• Versiunea browserului, pluginurile browserului (PDF, Flash, Java), versiunea
sistemului de operare, identificatorul dispozitivului (antetul User-Agent)
O.C.N. „Credit Market” SRL utilizează aceste informații pentru a pregăti rapoarte
statistice agregate și anonime privind activitatea vizitatorilor.
Revocarea și ștergerea cookie-urilor:
Puteți permite, bloca sau elimina cookie-urile instalate pe dispozitivele dvs. în orice
moment, prin configurarea parametrilor de confidențialitate ai browser-ului instalat pe
dispozitivul dvs. Aceste proceduri sunt supuse actualizării sau modificării de către
dezvoltatorii browserelor, astfel încât nu putem garanta că aceștia respectă pe deplin
cea mai recentă versiune disponibilă în orice moment.
De asemenea, puteți activa:
• Navigarea privată, prin care browserul dvs. nu mai salvează istoricul navigării, parolele
de site, cookie-urile și alte informații despre paginile pe care le accesați sau
• Funcția de a nu urmări, prin care browserul cere site-urile pe care le vizitați să nu vă
urmărească obiceiurile de navigare, de exemplu, pentru a servi reclame de interes
pentru site-urile pe care le vizitați.
Mai jos, vă oferim link-urile unde veți găsi informații despre modul în care puteți
configura preferințele cookie-urilor în principalele browsere:
• Internet Explorer 5
• Internet Explorer 6
• Internet Explorer 7
• Internet Explorer 8
• Internet Explorer 9
• Safari
• Chrome
• Firefox
• Opera
• Android
• Windows Phone
• Blackberry
Vă puteți configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a
primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și
folosit (de exemplu: completarea online a notificării / registrul online al notificărilor /
difuzarea clipului de informare publică, etc.). Puteți oricând să vă schimbați opinia și să
alegeți să primiți cookies, reconfigurând din nou browserul și activând primirea de
cookies.
Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org
sau http://www.youronlinechoices.com/ro precum și la Google Analytics, inclusiv măsuri
de confidențialitate, oprirea și mascarea adreselor IP.

