POLITICA DE COOKIE
Acest site foloseste cookie-uri. Pentru a-ti oferi o experienta cat mai placuta cand ne vizitezi,
www.allianztiriac.ro foloseste cookie-uri proprii (first party - setate pe domeniile pe care le vizitezi la
momentul respectiv) si ale tertilor (third party - setate pe alte domenii decat cele ale paginilor de
internet pe care le vizitezi, cum ar fi cookie-uri setate de serviciile folosite de domeniul vizitat).
Acestea ne ajuta sa gestionam si sa imbunatatim capacitatea de utilizare a site-ului, de exemplu, prin
detectarea eventualelor legaturi dintre site-ul nostru si dispozitivul tau in trecut (prin adresa IP) si
identificarea celor mai populare sectiuni ale site-ului Allianz-Tiriac Asigurari.
Prin descrierea detaliata privind utilizarea cookie-urilor, fereastra de setare a cookie-urilor te ajuta
sa gestionezi preferintele cookie-urilor, inclusiv acordarea consimtamantului. Link-ul catre fereastra
de setare a cookie-urilor se gaseste aici. Folosind acest instrument iti poti retrage oricand
consimtamantul pentru utilizarea de cookie-uri (cu exceptia cookie-urilor strict necesare, fara de care
site-ul nu ar putea functiona. Acestea sunt setate implicit). Poti modifica preferintele cookie in orice
moment, prin bifarea casutelor din dreptul fiecarei categorii de cookie-uri si salvarea actiunii. Este
posibil sa fie nevoie sa reincarci pagina pentru ca setarile alese sa se activeze.
Odata salvate, setarile cookie-urilor ar trebui sa se aplice si pentru vizitele tale viitoare pe site-ul
Allianz-Tiriac Asigurari. Totusi, din motive tehnice, dincolo de controlul Allianz-Tiriac Asigurari, acest
lucru nu poate fi garantat. De exemplu, daca se reseteaza browserul, se sterg cookie-urile sau se
acceseaza site-ul dintr-un alt browser sau dispozitiv, setarile cookie-urilor pot fi pierdute. Pentru a
respecta legile si reglementarile in vigoare, Allianz-Tiriac Asigurari solicita confirmarea setarilor
cookie-urilor, atunci cand vizitezi pentru prima data site-ul nostru. De asemenea, daca te afli intr-o
tara in care se solicita automat setarea cookie-urilor, ti se poate solicita sa le restabilesti din nou la
urmatoarea vizita pe site.
In plus, poti sa setezi cookie-urile din browserul pe care-l utilizezi (poate permite sa specifici ce pagini
de internet au intotdeauna sau nu au deloc permisiunea de a folosi cookie-uri). Te rugam sa te asiguri
ca setarile browserului reflecta optiunile tale. Functionalitatile specifice ale browserului folosit si
instructiunile de utilizare pot fi gasite, de obicei, in „optiuni”, in meniul de „preferinte”, in manualul
sau in sectiunea „ajutor” a browserului.
Informatii despre modul in care poti sterge cookie-urile sau modul in care poti gestiona cookie-uri pe
diferite browsere gasesti accesand link-urile de mai jos:








Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari
iOS
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Pentru a renunta la a fi urmarit de Google Analytics pe toate site-urile web, te rugam sa accesezi:
https://www.google.com/settings/ads
sau
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Nu este necesar sa accepti cookie-urile ca sa poti utiliza sau vizualiza site-ul Allianz-Tiriac Asigurari,
cu toate ca exista posibilitatea sa nu ai acces la toate caracteristicile acestuia.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate avea ca rezultat o disponibilitate redusa a serviciilor
oferite de site-ul nostru sau parti din site-ul nostru nu mai pot functiona corect.
Ce sunt cookie-urile si de ce sunt importante pentru internet? Cookie-urile sunt mici fisiere text
plasate de site-urile web vizitate pe dispozitivul pe care-l utilizezi si care stocheaza informatii de
navigare. Aceasta tehnologie de stocare automata a datelor este foarte raspandita si se foloseste
pentru a colecta informatii, precum tipul de browser si sistemul de operare, pagina sursa, denumirea
domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul www.allianztiriac.ro cu scopul de a
preintampina nevoile clientilor, intelegand cum acestia folosesc pagina web.
Cookie-urile ne ajuta sa adaptam continutul website-ului in functie de preferintele tale, imbunatatind
astfel calitatea serviciilor noastre si dezvoltarea altora noi.
Mai multe informatii despre cookie poti afla de aici:
• https://www.aboutcookies.org/
si
• https://ec.europa.eu/info/cookies_ro
Cum si de ce folosim cookie-uri, rolurile acestora
Noi folosim cookie-uri pentru a-ti oferi un site web usor de utilizat, sigur si eficient care sa ofere un
continut mai util, personalizat. Cookie-urile pe care le folosim sunt:





cookie-uri strict necesare pentru operarea unui site web (fara acestea, site-ul nu va putea
functiona corect);
cookie-uri pentru monitorizarea performantei site-ului nostru (aceste cookie-uri ne permit sa
numaram vizitele si sursele de trafic, astfel incat sa putem masura si imbunatati
performantele site-ului nostru); si
cookie-uri de publicitate (targeting) care pot fi setate pe site-ul nostru de catre partenerii
nostri de publicitate.

Stocarea de cookie-uri pe calculatorul tau ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a
personaliza sau a imbunatati experienta ta pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita
mai placuta. Prin folosirea acestora se poate face legatura intre informatiile continute intr-un cookie
si informatiile tale cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, formularele de
inregistrare).
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De asemenea, folosim cookie-uri pentru preferintele tale, pentru a-ti arata pagina corecta in functie
de tara din care provii si tinem minte aceste setari pentru data viitoare cand
vizitezi www.allianztiriac.ro.
Cookie-urile strict necesare sunt cookie-uri tehnice pentru ca site-ul nostru sa functioneze corect.
Cookie-urile – securitatea si confidentialitatea datelor personale
Apreciem vizita pe site-ul nostru si interesul manifestat cu privire la serviciile si produsele oferite.
Vizitand site-ul www.allianztiriac.ro, putem inregistra anumite informatii sau date cu caracter
personal oferite in mod voluntar. Prin date cu caracter personal se intelege orice informatii privind o
persoana fizica identificata sau identificabila - direct sau indirect, in special prin referire la un element
de identificare ori la unul sau la mai multe elemente specifice identitatii sale.
Pe parcursul vizitei este posibil sa-ti solicitam informatii personale pentru a putea da curs cererii tale,
pentru a raspunde la intrebari/solicitari, precum si pentru a-ti putea oferi produse de asigurare si/
sau materiale informative in scop de marketing.
In acest sens, confidentialitatea datelor este un aspect important pentru noi si avem grija sa protejam
datele personale colectate si folosite in timpul vizitelor pe site-ul www.allianztiriac.ro. Pentru
protejarea informatiilor personale, Allianz-Tiriac Asigurari a dezvoltat masuri tehnice si
organizatorice, utilizand tehnologii de criptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin
acest site, insa nu garantam ca informatiile transmise prin Internet sunt securizate sau ca aceste
transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu
tin de noi.
In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul
privind protectia datelor la nivel european 679/2016 iti poti exercita oricare dintre urmatoarele
drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea
datelor sau „dreptul de a fi uitat”, dreptul de a-ti retrage consimtamantul, dreptul la restrictionarea
prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de nu face obiectul unei
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor personale, inclusiv crearea de profiluri care
produc efecte juridice sau care te afecteaza semnificativ, dreptul de a depune o plangere la AllianzTiriac Asigurari si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor, dreptul de a se adresa
justitiei. Pentru a fi corect si complet informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,
te rugam sa consulti periodic sectiunea ”Protectia Datelor” de pe site-ul nostru www.allianztiriac.ro.
Pentru exercitarea acestor drepturi, raportarea unui incident de securitate, precum si pentru
intrebari suplimentare cu privire la sau in legatura cu utilizarea de catre Allianz-Tiriac a datelor
personale, te rugam sa ne contactezi alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos,
precizand numele si prenumele, adresa postala sau de email (in functie de modalitatea prin care doriti
sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.
Ne puteti contacta:
 prin email - la adresa: datepersonale@allianztiriac.ro;
 personal - la oricare din punctele de lucru Allianz-Tiriac Asigurari;
 printr-o cerere transmisa prin posta la adresa Strada Caderea Bastiliei, nr. 80-84, sector 1,
Bucuresti;
 telefonic - la numarul: 021 20 19 100.
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Actualizari
Aceste site este proprietatea Allianz-Tiriac Asigurari si ne rezervam dreptul de a face orice completari
sau modificari sunt necesare. Acest document se modifica periodic, de aceea te rugam sa il consulti
in mod regulat. Versiune actualizata la data de 18.12.2019.
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