
                                                                                                                                

POLITICA DE UTILIZARE A MODULELOR COOKIE

Ultima versiune: Septembrie 2021

Mulțumim pentru că ați ales Platforma Milluu!

1. INTRODUCERE

Vă rugăm să citiți  cu atenție această Politică de Utilizare a modulelor Cookie
(„Politică  Cookie”),  aplicabilă  pentru  utilizarea  în  orice  fel  a   website-ului
www.milluu.com și/sau  aplicației  Milluu  disponibilă  în  magazinele  online  de
aplicații mobile („Platforma” și/sau “Platforma Milluu”). 

Dvs. puteți naviga/accesa Platforma fără a avea un cont („Vizitator”) sau puteți
să vă faceți un cont pe Platformă  („Utilizator”).  Accesarea Platformei, atât ca
Vizitator cât și ca Utilizator, reprezintă acordul dvs. necondiționat și expres cu
privire la acceptarea acestei Politici Cookie.

În cuprinsul acestui document, „noi” sau „al nostru” înseamnă Milluu iar „tu”
sau „dvs.”, înseamnă Vizitatorul și/sau Utilizatorul Platformei.

2. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Operatorul  datelor cu caracter personal este  PROPTECH CORP S.R.L. societate
înființată conform legii române având sediul social în str. Pitești nr. 56,  Slatina,
Jud. Olt, România, Cod Fiscal 41276829, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J28/788/2019(„Milluu” și/sau “Societatea”). 

Pentru orice întrebări referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
și/sau  cu  privire  la  această  politică  vă  rugăm să ne  contactați  prin  poșta  la
adresa mai sus menționată sau la adresa de email privacy@milluu.com.  

3. DE CE UTILIZĂM MODULELE COOKIE ȘI CUM FACEM
ASTA

Utilizăm  module  cookie  în  cadrul  Platformei  Milluu  pentru  a  vă  oferi
funcționalități  care  nu pot fi îndeplinite în  lipsa acestora,  precum și  pentru a
personaliza  și  îmbunătăți  experiența  dvs.  cu  ocazia  accesării  Platformei,  prin
funcționalități  precum  accesul  rapid  la  informațiile  de  interes,  optimizarea
meniurilor de navigare etc. De asemenea, utilizăm module cookie în scopul de a
vă facilita o ulterioară accesare a Platformei noastre. 

Navigarea în continuare pe Website-uri este considerată, cu privire la anumite
tipuri de module cookie, ca reprezentând acordul dumneavoastră cu privire la
folosirea lor de către noi. Solicităm acordul dumneavoastră cu privire la utilizarea
anumitor tipuri de module cookie în considerarea caracteristicilor acestora, cum
ar  fi  spre  exemplu  module  cookie  „marketing  personalizat”  folosite  pentru
analizarea  comportamentului  utilizatorilor  în  cadrul  sesiunii  de  navigare  în
Platformă.
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Milluu nu își asumă responsabilitatea pentru module cookie plasate pe
dispozitivele dumneavoastră de alte pagini de Internet și  nici  pentru
datele colectate cu ajutorul acestora.

Această Politică de utilizare a modulelor cookie are rolul de a vă oferi informații
clare și detaliate cu privire la modulele cookie pe care le folosim și scopul folosirii
acestora.  Pentru  a  vedea  condițiile  în  care  prelucrăm datele  cu  caracter  ale
utilizatorilor Site-ului, vă rugăm să citiți întreaga Politică de confidențialitate.

4. CE SUNT MODULELE COOKIE

Modulele cookie sunt mici fișiere text plasate în calculatorul, smartphone-ul sau
pe un alt dispozitiv al  dumneavoastră de către pagina de Internet pe care o
vizitați. Acestea au diferite termene de stocare putând fi "permanente" sau "de
sesiune". Cele permanente constau într-un fișier text transmis de către un server
către un browser utilizat pentru navigare și care va fi stocat de acel browser și va
rămâne activ până la data de expirare (dacă nu este șters înainte de utilizator).
Modulele  cookie  "de  sesiune"  vor  expira  la  finalul  sesiunii  de  navigare  a
utilizatorului, atunci când browser-ul de navigare pe Internet va fi închis.

În general, modulele cookie sunt folosite pe scară largă pentru scopuri precum: 
 autentificarea utilizatorilor;
 salvarea preferințelor și setărilor;
 determinarea popularității conținutului;
 livrarea și măsurarea eficienței campaniilor;
 sprijinirea măsurilor de securitate și detectarea activităților frauduloase;
 selectarea mesajelor afișate și măsurarea interacțiunii cu acestea;
 recunoașterea dispozitivului utilizatorului;
 analiza tendințelor și a traficului și înțelegerea generală a comportamentului

și intereselor manifestate online de către cei care interacționează cu website-
urile noastre.

În general, modulele cookie nu conțin informații care să vă individualizeze, dar
informațiile personale pe care le colectăm despre dumneavoastră pot fi corelate
cu alte date pe care le-am obținut de la dumneavoastră și pe care le-am stocat.
În acest sens, unele cookie-uri colectează informații anonime, care nu spun nimic
despre  dumneavoastră  în  timp  ce  altele  colectează  informații  care  vă  pot
identifica – de exemplu, adresa IP.

5. MODULELE COOKIE DE PE SITE

Utilizăm următoarele tipuri de module cookie:

 Module cookie “strict necesare”, care sunt esențiale pentru asigurarea
funcționării  corespunzătoare  a  platformelor.  Printre  acestea  se  numără
modulele  cookie  care  permit  vizitatorilor  să  se  conecteze  în  zonele
securizate ale platformei.

 Module cookie “de preferință”, cunoscute și sub numele de „cookie-uri
de funcționalitate”, aceste cookie-uri  permit platformei să-și amintească
alegerile  pe  care  utilizatorul  le-a  făcut  în  trecut,  precum preferința  de
limbă, regiunea sau numele de utilizator și parola, astfel încât să se poată
autentifica automat.
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 Module  cookie  “analitice  și  de  statistică”,  utilizate  pentru  a
îmbunătăți platformele – acestea ajuta la analiza și înțelegerea a ceea ce
place și ceea ce nu place vizitatorilor și la identificarea unor caracteristici
comune care ajută la îmbunătățirea experienței utilizatorului în interiorul
Platformei.

 Module  cookie  ”marketing  personalizat” acestea  sunt  in  general
cookie-uri  persistente  și  aproape  întotdeauna  de  proveniență  terță  și
utilizate în practica de marketing. Astfel de module cookie sunt utilizate,
spre exemplu, cu scopul de a îmbunătăți produsele și/sau serviciile oferite,
pentru analize de marketing și statistici (numărul și tipologia de utilizatori
care accesează o anumită pagină de Internet) sau pentru personalizarea
diverselor porțiuni afișate utilizatorilor,  cu mesaj publicitar.  Acest tip de
module  cookie  nu  este  necesar  pentru  funcționalitatea  platformei,
utilizatorii având posibilitatea să acceseze platforme și în cazul în care nu
își vor exprima acordul.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că  există situații în care
anumite părți din alte platforme / website-uri pot apărea pe Platforma
noastră. Spre exemplu, un buton de like al Facebook sau un videoclip de pe
Youtube. Atunci când aceste elemente apar pe site-ul nostru, înseamnă că le-am
permis companiilor care dețin platformele respective să plaseze cookie-uri. 

Permitem un număr de cookie-uri de la terți pe Platformă, însă accesul nu este
deschis oricui. Cookie-urile de la terți sunt folosite în primul rând pentru a vă
oferi  o  experiență  mai  utilă  și  pentru  a  realiza  statistici  despre  numărul  de
vizitatori și modul în care aceștia folosesc site-ul nostru. De exemplu, butoanele
de like sau share de pe Platformă pot permite rețelelor de socializare să plaseze
cookie-uri pe website. 

Important!  Aceste  cookie-uri  de  la  terți  și  informațiile  pe  care  le-ar  putea
colecta  nu sunt  sub  controlul  Milluu.  Este  vorba  despre  platforme  și/sau
website-uri operate de către alte entități, iar cookie-urile care permit plasarea
conținutului acestor entități pe Platforma Milluu, provin de la operatorii lor, și nu
de la noi. Vă rugăm să aveți în vedere că este posibil  ca terții  să folosească
cookie-uri pentru propriile scopuri. În acest sens, vă rugăm să consultați politica
respectivilor furnizori pentru mai multe informații. 

6. CUM PUTEȚI ADMINISTRA MODULELE COOKIES

Aveți opțiunea să dezactivați/ștergeți modulele cookie prin schimbarea setărilor
dispozitivului/browser-ului  utilizat,  care  de  regulă  vă  va  furniza  informații
referitoare  la  modalitatea  în  care  puteți  refuza,  șterge  sau  bloca  modulele
cookies, iar linkurile de mai jos vă vor conduce către informațiile utile referitoare
la  browser-ele  cel  mai  frecvent  utilizate.  Funcția  "Help"  disponibilă  în  orice
browser vă va ghida în setarea opțiunilor.

 Google Chrome  
 Internet Explorer  
 Mozilla Firefox  
 Safari  
 Opera  

Totuși, vă rugăm să aveți în vedere că de foarte multe ori modulele cookie sunt
utilizate  pentru  a  facilita  și  îmbunătăți  anumite  funcții  ale  Platformei.  Dacă
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https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB


                                                                                                                                

decideți  să  dezactivați  anumite  module  cookie  este  posibil  să  fie  afectată
performanța  Platformei  și  să  nu  puteți  accesa  părți  ale  acesteia.  Mai  multe
informații  despre cookie-uri  puteți  găsi  pe site-ul  www.allaboutcookies.org sau
http://www.youronlinechoices.com/ro. 
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