1. Politica utilizarii modulelor cookie
a. Sa intelegem cum si de ce utilizam module cookie
Folosim module cookie pe site-ul nostru www.vistabank.ro („Site”) si pe
ebanking.marfinbank.ro pentru a va individualiza fata de ceilalti utilizatori ai Site-ului. Acest
lucru ne ajută să vă îmbunătățim navigarea atunci când utilizați site-ul nostru și să ne
asiguram că acesta are performanțele pe care le așteptați.
Puteți să dezactivați/ ștergeți aceste module cookie modificând setările dispozitivului
dumneavoastra sau ale browserului utilizat. Vista Bank (România) S.A. nu este
responsabilă pentru modulele cookie introduse în echipamentul utilizatorilor de către orice
alt site vizitat de catre acestia cat și de informațiile colectate cu acel prilej. Această politică
de utilizare a modulelor cookie vă oferă informații clare și complete despre modulele cookie
pe care le folosim cat și despre scopul utilizării acestora. Pentru a cunoaste politicile
de confidențialitate care se aplică utilizatorilor site-ului www.vistabank.ro, va rugam sa
citiți Comunicarea noastră generală privind protecția datelor.
b. Ce sunt modulele cookie?
Modulele cookie sunt fișiere tip text mici, care sunt plasate pe computerul dvs., pe telefonul
smartphone sau pe orice alt dispozitiv utilizat de dumneavoastra de către site-urile pe care
le vizitați. Acestea sunt utilizate pe scară largă pentru a face ca site-urile web să funcționeze
sau să funcționeze mai eficient, precum și pentru a oferi servicii și funcționalități web pentru
utilizatori. Modulele cookie sunt utile deoarece permit unui site să recunoască dispozitivul
unui utilizator.
Modulele cookie pot fi cookie "persistente" sau cookie-uri de "sesiune". Un modul cookie
persistent constă dintr-un fișier text trimis de catre un server web către un browser web,
care va fi stocat de browser și va rămâne valabil până la data stabilită (cu excepția cazului
în care acesta a fost șters de către utilizator înainte de data de expirare). Un cookie de
sesiune, pe de altă parte, va expira la sfârșitul sesiunii de utilizator, când browserul web
este închis.
c. Modulele cookie ale Site-ului

•

Utilizăm următoarele module cookie pe Site:
module cookie „necesare" (nu pot fi selectate de catre utilizator), care sunt esențiale pentru
a asigura performanța Site- ului. Acestea includ, de exemplu, module cookie care vă permit
să vă conectați în zonele securizate ale Site-ului nostru.
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Tabelul de mai jos prezinta modulele cookie pe care le folosim pe Site și motivul pentru care
le utilizam:

•

•

Nume

Provider

Scop

Expira

Tip

ci_session

vistabank.ro

Pastreaza starile utilizatorilor de-alungul
solicitarilor efectuate pe pagini

1 zi

HTTP

CookieConsent

vistabank.ro

Inmagazineaza starea consimtamantul
utilizatorilor privind cookie-urile pentru
domeniul curent

1 an

HTTP

module cookie „preferentiale” (optionale, pot fi selectate de catre utilizator), care permit unui
site sa-si aminteasca modul in care acest site se comporta sau arata, ca de exemplu limba
preferata sau regiunea in care se afla utilizatorul.Nu utilizam cookie de acest tip.
Module cookie „statistice” (optionale, pot fi selectate de catre utilizator), care ajuta proprietarii
site-ului sa inteleaga cum interactioneaza vizitatorii cu acest site, colectand si raportand
informatii anonimizate:
Nume

•

Provider

Scop

Expira

Tip

collect

googleanalytics.com

Utilizat pentru a transmite date catre Google
Analytics despre dispozitivul vizitatorului si
despre comportament sau. Urmareste
vizitatorul prin dispozitive si canale de
marketing

_ga

vistabank.ro

Inregistreaza un identificator unic, utilizat
pentru a genera date statistice asupra
modului in care vizitatorul utilizeaza site-ul

2 ani

HTTP

_gat

vistabank.ro

Utilizat de catre Google Analytics pentru a
controla rata cererilor

1 zi

HTTP

_gid

vistabank.ro

Inregistreaza un identificator unic, utilizat
pentru a genera date statistice asupra
modului in care vizitatorul utilizeaza site-ul

1 zi

HTTP

sesiune

pixel

Module cookie pentru „marketing” (optionale, pot fi selectate de catre utilizator), utilizate
pentru a urmari vizitatorii de-alungul site-ului. Ele sunt folosite pentru a afisa anunturi care
sunt relevante si angajante pentru utilizatorul individual, astfel fiind valoroase pentru editori
si pentru agentii de publicitate:
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Nume

NID

•

Provider

google.com

Scop
Inregistreaza un identificator unic care
identifica un dispozitiv de returnare al
utilizatorului

Expira

6luni

Tip

HTTP

Module cookie „neclasificate”. Aceste module cookie sunt folosite in procesul de clasificare,
impreuna cu furnizorul de module cookie individuale. Nu utilizam cookie de acest fel.
d. Modulele cookie și datele personale

Modulele cookie nu conțin nicio informațe care sa vă identifice personal, dar informațiile
personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile pe care le-am stocat și
le-am obținut cu permisiunea dumneavoastra.
e. Modul în care modulele cookie fac Site-ul nostru mai sigur și mai ușor de utilizat

Modulele cookie sunt folosite din mai multe motive, cum ar fi îmbunătățirea funcționalității
și performanței Site-ului și protejarea confidențialității dvs. atunci când navigați pe Site-ul
nostru. Dacă lăsați o fereastră de sesiune securizata deschisă atunci când sunteți conectat
la Internet Banking, modulele cookie vă vor îmbunătăți securitatea solicitându-vă să
terminați (și/sau să încheiați în mod automat) sesiunea dvs. securizata.

f. Cum puteți gestiona modulele cookie

Browser-urile celor mai multor computere, smartphone-uri și altor dispozitive ce se pot
conecta pe web sunt în mod obișnuit configurate pentru a accepta modulele cookie. Dacă
doriți să modificați setarile modulelor cookie pentru Site sau pentru orice alte site-uri Web,
puteți face acest lucru folosind setările browserului. Funcția de "ajutor" a browserului dvs. vă
va spune cum să faceți acest lucru.
Cu toate acestea, rețineți că modulele cookie sunt adesea folosite pentru a permite și a
îmbunătăți anumite funcții pe Site-ul nostru. Dacă alegeți să dezactivați anumite module
cookie, este posibil ca acest lucru să afecteze modul în care Site-ul nostru funcționează
și este posibil să nu puteți accesa tot Site-ul sau părți ale acestuia.
Pentru mai multe informații despre modul de dezactivare a modulelor cookie, vizitați:
www.allaboutcookies.org.
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g. Acest Site este deținut și administrat de Vista Bank (Romania) S.A.

Dacă aveți întrebări cu privire la modulele cookie utilizate de noi sau privitoare la această
politică de utilizare a modulelor cookie, vă rugăm să ne contactați:
(a) prin e-mail la adresa: protectiadatelor@vistabank.ro
(b) prin posta la adresa: Strada Emanoil PorumbaruNr. 90-92, Sector 1, București,
România, cod 011428.

Data efectivă: 20 mai 2019
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