
 

1 
 

SITE-UL WEB GLOBAL PENTRU CARIERE BAT 
POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE 

Prezenta politică privind modulele cookie descrie modulele cookie care pot fi setate atunci când 

vizitați site-ul nostru web și scopurile pentru care folosim aceste module cookie și orice informații 

personale colectate prin utilizarea acestora. 
 
1 MODUL ÎN CARE UTILIZĂM MODULELE COOKIE 
 
1.1 Bine ați venit pe site-ul nostru web local pentru cariere BAT (Site-ul web), care este deținut și operat 
de British American GBS Recruitment S.R.L., o societate cu răspundere limitată constituită și care 
funcționează în conformitate cu legile din România,  având număr de ordine în Registrul Comerţului 
J40/14568/2020, cu numărul de înregistrare 43270636, al cărei sediu social se află în Splaiul 
Independentei nr. 319, Clădirea Sema Parc “City Building”, Etaj 6, Bucureşti, Sectorul 6, Romania  
(menționată în prezenta politică prin noi, nouă sau al nostru/a noastră). 
 
1.2 Prezenta politică privind modulele cookie descrie modulele cookie care sunt setate automat și altele 
pe care le puteți seta atunci când vizitați site-ul nostru web și scopurile pentru care le utilizăm.  
 
1.3 Site-ul nostru web utilizează module cookie pentru a vă distinge față de ceilalți utilizatori. Acest lucru 
ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați în cadrul site-ului nostru web și, de 
asemenea, să ne îmbunătățim site-ul.  
 
1.4 Unele module cookie funcționează prin colectarea și stocarea unor forme de informații personale 
despre dumneavoastră, astfel încât prezenta politică descrie, de asemenea, informațiile personale pe 
care le prelucrăm sau pe care le pot accesa alte persoane atunci când utilizăm module cookie. 
  
 

1.5 Pentru informații suplimentare despre modul în care utilizăm informațiile personale pe care le 
colectăm despre dumneavoastră vă rugăm să consultați Nota de informare privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal 
 
1.6 Prezenta politică privind modulele cookie a fost actualizată ultima dată la data specificată la finalul 
prezentei politici. 
 
2 CE SUNT MODULELE COOKIE? 
 
2.1 Un modul cookie este un fișier de date de mici dimensiuni, care este plasat pe dispozitivul 
dumneavoastră pentru a permite unui site web să vă recunoască ca utilizator unic atunci când utilizați 
site-ul web, fie pe durata vizitei dumneavoastră (utilizând un cookie de sesiune) fie pentru vizite 
repetate (un cookie persistent).  Alte fișiere similare, cum ar fi pixelii și semnalizatoarele web, 
funcționează în același mod și folosim cuvântul „cookie” în prezenta politică privind modulele cookie 
pentru a ne referi la toate tehnologiile care colectează informații în acest mod.  Modulele cookie pot fi 
folosite și în e-mailurile pe care le primiți pentru a vă ajuta să înțelegeți nivelul de implicare cu privire 
la acestea. 
 
2.2 Modulele cookie pot fi „originale” (fiind setate de noi) sau „terțe” (care sunt plasate pe dispozitivul 
dumneavoastră de un alt site atunci când utilizați site-ul nostru web). 
 
2.3 Modulele cookie sunt o tehnologie obișnuită pentru amintirea anumitor informații despre un vizitator 
al unui site web.  Majoritate site-urilor web utilizează în prezent module cookie, fiind necesare pentru o 
gamă largă de sarcini. Utilizăm următoarele tipuri de module cookie în următoarele scopuri: 
 
2.3.1 Cookie pentru browser. Utilizăm module cookie setate prin browser-ul dumneavoastră în 
următoarele scopuri: 

 Cookie strict necesar. Aceste module cookie sunt necesare pentru funcționarea site-ului 

nostru web și nu pot fi oprite în cadrul sistemelor noastre.  Acestea includ, de exemplu, un 

modul cookie care este setat din motive de securitate sau pentru păstrarea preferințelor 

dumneavoastră privind consimțământul de utilizare a acestora.  De obicei, acestea sunt setate 
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doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dumneavoastră, care reprezintă o cerere pentru 

servicii, cum ar fi setarea preferințelor dumneavoastră de confidențialitate.    Vă puteți seta 

browser-ul să blocheze sau să vă alerteze cu privire la aceste module cookie, dar anumite părți 

ale site-ului nostru web vor înceta să funcționeze.  

 

 Cookie funcțional. Aceste module cookie permit site-ului nostru web să asigure funcționalitate 

îmbunătățită și caracteristici personalizate. Acestea pot fi setate de noi sau de furnizori terți, 

ale căror servicii au fost adăugate pe paginile noastre.    Dacă nu permiteți utilizarea acestor 

module cookie, câteva sau toate serviciile noastre nu vor funcționa în parametrii optimi. 

 

 Cookie de performanță/analiză. Aceste module cookie ne permit să contorizăm vizitele și 

sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța site-ului nostru web. 

Acestea ne ajută să știm ce pagini sunt cel mai puțin populare/cele mai populare și să vedem 

ce accesează vizitatorii pe lângă pagina site-ul nostru web.    Toate informațiile colectate de 

aceste module cookie sunt agregate după colectare.  Dacă nu veți accepta utilizarea acestor 

module cookie, nu vom mai putea măsura traficul pe site-ul nostru web și nu vom mai putea 

monitoriza performanța acestuia. 

 

 Cookie de publicitate - Aceste module cookie pot fi setate prin intermediul site-ului nostru web 

de către partenerii noștri de publicitate. Acestea pot fi utilizate de acei parteneri pentru a 

construi un profil al intereselor dumneavoastră și pentru a vă prezenta reclame relevante pe 

alte site-uri web.    Acestea nu stochează direct informații personale despre dumneavoastră, ci 

se bazează pe identificarea unică a browser-ului și a dispozitivului dumneavoastră pentru 

navigare pe internet. Dacă nu permiteți utilizarea acestor module cookie, veți primi reclame cu 

un nivel scăzut de relevanță. 

 

2.2.3 Date privind dispozitivul. Obținem date referitoare la dispozitivul dumneavoastră, așa cum este 
descris în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în secțiunea De unde 
provin informaţiile dvs. pe care le folosim?din respectiva notă. 
 
3 ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI PENTRU UTILIZAREA MODULELOR COOKIE ȘI 
INFORMAȚIILE PERSONALE PE CARE LE COLECTEAZĂ 
 
3.1 Anumite module cookie sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului nostru web. De exemplu, 
când accesați site-ul nostru web pentru prima dată, vă vom afișa o notificare cu privire la modulele 
cookie și un instrument (Instrument cookie), care vă va solicita consimțământul pentru modulele 
cookie neesențiale. Trebuie să utilizăm un modul cookie pentru a reține preferințele dumneavoastră cu 
privire la acestea și pentru a respecta legea (puteți vedea detalii despre acest modul cookie în tabelul 
de mai jos).  
 
3.2 Când accesați site-ul nostru web pentru prima dată, vom seta automat modulele cookie care sunt 
strict necesare pentru funcționarea site-ului direct pe dispozitivul dumneavoastră.  Vi se va cere 
consimțământul cu privire la utilizarea tuturor celorlalte tipuri de module cookie pe care dorim să le 
utilizăm folosind Instrumentul nostru pentru module cookie.  Dacă nu vă acordați consimțământul cu 
ajutorul instrumentului pentru module cookie, nu vom putea seta aceste module cookie pe dispozitivul 
dumneavoastră. 
 
3.3 Dacă nu vă acordați consimțământul, site-ul nostru web va funcționa în continuare, dar fără alte 
câteva caracteristici îmbunătățite și personalizate. 
 
3.4 Dacă vă acordați consimțământul cu privire la utilizarea modulelor cookie, veți acorda, de 
asemenea, consimțământul pentru noi și părțile terțe relevante care utilizează aceste module cookie 
pentru a utiliza informațiile dumneavoastră personale în scopurile prevăzute în Declarația noastră de 
confidențialitate.  Noi doar vom seta sau citi cookie-urile relevante pentru durata stabilită în tabelul de 
mai jos.  Vă puteți retrage oricând consimțământul prin utilizarea instrumentului pentru module cookie 
în vederea dezactivării modulelor cookie relevante. Fișierele cookie pot rămâne pe dispozitivul 
dumneavoastră după ce ați optat pentru dezactivarea acestora.  Vă rugăm să consultați secțiunea Cum 
să controlați și ștergeți modulele cookie din prezenta politică sau verificați paginile de ajutor ale 
browser-ului dumneavoastră pentru a descoperi cum să ștergeți aceste fișiere de pe dispozitivul 
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dumneavoastră. 
 
3.5 Retragerea consimțământului pentru utilizarea modulelor cookie neesențiale se aplică și pentru 
consimțământul acordat nouă pentru utilizarea oricăror informații personale, pe care le colectăm prin 
intermediul acestor module cookie. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați Nota de 
informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
4 MODULE COOKIE UTILIZATE PE SITE-UL NOSTRU WEB 
 
4.1 Tabelul de mai jos stabilește modulele cookie originale și terțe, care sunt setate și citite pe 
dispozitivul dumneavoastră.  Temeiul legal (cunoscut și sub denumirea de „baza juridică”) pentru 
utilizarea informațiilor personale colectate folosind modulele cookie este, de asemenea, prezentat în 
tabel. Pentru informații suplimentare privind bazele noastre juridice pentru utilizarea informațiilor 
dumneavoastră personale, vă rugăm să consultați Nota de informare privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 
 
4.2 Unele module cookie terțe sunt setate de terțe părți care ne oferă un serviciu și care acționează în 
numele nostru și conform instrucțiunilor noastre.  Nota de informare privind prelucrarea datelor cu 
caracter personalse aplică pentru informațiile personale colectate, utilizând aceste module cookie. 
 
Alte terțe părți sunt companii care utilizează informațiile personale în scopuri comerciale proprii și sunt, 
în sensul Regulamentului privind protecția datelor, „operatori”.  Deși oferim un rezumat al modulelor 
cookie terțe pentru aceste companii în tabelul de mai jos, ar trebui să consultați și politica de 
confidențialitate relevantă a terților, folosind link-urile din tabelul respectiv pentru mai multe informații 
despre modul în care sunt utilizate aceste module cookie și informațiile personale pe care le colectează. 
 

Nume Durată Original/terț și scop 
 

Categorie Baza juridică pentru 
informațiile personale 
colectate prin module 
cookie 
 

ASP.NET_Session 
 

Sesiune Terț 
Radancy (furnizor de servicii pentru 
instrumentul de module cookie) 
 
Utilizat de Microsoft.Net Framework 
pentru livrarea paginilor site-ului 
web către dumneavoastră. 
 

Strict 
necesar 
 

Obligație legală 

CookieConsent  
 

30 de zile Original  
 
Stochează preferințele 
dumneavoastră privind modulele 
cookie  

Strict 
necesar 

Obligație legală 

CookieBehavior 1 zi Original Strict 
necesar 

Utilizat pentru a determina 
ce tip de mecanism de 
consimțământ pentru 
module cookie este 
necesar în funcție de 
locația dumneavoastră. 

PersonalizationCookie 30 de zile Original 
 
Utilizat pentru afișarea conținutului 
relevant în cadrul site-ului web, 
bazându-se pe ultima interacțiune a 
utilizatorului. 
 

Funcțional 
 

Consimțământ 

savedViewJobs 30 de zile 
 

Original 
 

Funcțional 
 

Consimțământ 
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Utilizat pentru modulele Recently 
Viewed Job („Ultimul loc de muncă 
vizualizat”) pentru a ajuta la afișarea 
link-urilor pentru locuri de muncă pe 
care le-ați salvat.  
 

searchFormCookie 30 de zile Original 
 
Utilizat pentru stocarea celei mai 
recente locații a utilizatorului, 
selectată pentru căutare. 
 

Funcțional 
 

Consimțământ 

SearchVisitorid 1 an 
 

Original 
 
Utilizat pentru recunoașterea 
dumneavoastră de către sistemul 
nostru și poate afișa toate 
interacțiunile pe care le-ați avut cu 
site-ul nostru web. 
 

Analiză Consimțământ 

sp 2 ani 
 

Original 
 
Utilizat pentru recomercializare, 
optimizare, atribuire și recomandare 
pentru publicitate programatică de 
locuri de muncă.  
 

Țintă Consimțământ 

_ga 
 

2 ani Terț 
Google (furnizor de servicii de 
analiză) 
 
Aceste module cookie sunt utilizate 
pentru a colecta informații despre 
modul în care vizitatorii utilizează 
site-ul nostru web, fapt ce ne poate 
ajuta să îl îmbunătățim. Tipurile de 
informații includ numărul de vizitatori 
ai site-ului nostru web, de unde au 
venit vizitatorii pentru a accesa site-
ul nostru web și paginile pe care le-
au vizionat în cadrul acestuia. 
 
Pentru informații suplimentare, vă 
rugăm să consultați secțiunea 
Google Analytics de mai jos. 
 

Performanță/
analiză 
 

Consimțământ 

Qualtrics Survey 1 lună Terț 
Aceste module cookie sunt utilizate 
pentru a vă aminti când ați acordat 
feedback prin Qualtrics Survey și 
împiedică o resolicitare de trimitere 
a unui feedback, dacă vizitați din 
nou site-ul Talent Brew în decurs de 
1 an.  
 
Pentru informații suplimentare, vă 
rugăm să consultați secțiunea 
Conținut integrat de mai jos. 
 

Funcțional 
 

Consimțământ 
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5 GOOGLE ANALYTICS 
 
5.1 Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google.  
Google Analytics utilizează module cookie pentru a analiza utilizarea site-ului nostru web de către 
dumneavoastră și de către alți vizitatori. Informațiile generate de modulele cookie cu privire la utilizarea 
site-ului nostru web sunt de obicei transferate către un server Google din S.U.A., unde sunt și stocate. 
Pentru detalii suplimentare privind informațiile personale transferate în străinătate, vă rugăm să 
consultați Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
5.2 Am activat anonimizarea adresei de protocol de internet (IP) pentru Google Analytics, astfel încât 
adresa dumneavoastră IP să fie scurtată înainte de transferul către Google, dacă vă aflați în Marea 
Britanie sau în Spațiul Economic European.  Adresa IP completă va fi transferată pe un server Google 
din S.U.A. și scurtată acolo doar în cazuri excepționale. Google va utiliza aceste informații în numele 
nostru pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web de către dumneavoastră și alți utilizatori, pentru a 
întocmi rapoarte despre activitățile de pe site-ul nostru web și în alte scopuri legate de utilizarea site-
ului nostru web în vederea furnizării de servicii. 
 
5.3 Adresa IP trimisă de browser-ul dumneavoastră către Google Analytics nu va fi combinată cu alte 
date Google. Pentru detalii suplimentare privind informațiile personale pe care le colectăm prin 
intermediul serviciului Google Analytics, vă rugăm să consultați Nota de informare privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 
 
 

6 CONȚINUT INTEGRAT 
 
6.1 Putem integra conținut de la furnizorii terți în cadrul site-ului nostru web Talent Brew.   
 
6.2 Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele declarații de confidențialitate: 
 
 6.2.1 Qualtrics – https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ 
 
 6.2.2 Social Wall - https://walls.io/privacy 
 
 
7 CUM SĂ CONTROLAȚI ȘI SĂ ȘTERGEȚI MODULELE COOKIE 
 
7.1 Puteți modifica oricând preferințele dumneavoastră privind modulele cookie, ștergându-le cu 
ajutorul browser-ului și reîmprospătând orice pagină de pe site-ul nostru web sau utilizând 
Instrumentul nostru pentru module cookie. 
 
7.2 Puteți accesa http://www.allaboutcookies.org/, unde puteți descoperi informații complete despre 
cum să efectuați această acțiune pe o varietate de browsere. De asemenea, veți găsi detalii despre 
cum să ștergeți modulele cookie de pe dispozitivul dumneavoastră, precum și informații mai generale 
despre modulele cookie. Vă rugăm să rețineți că aceste site-uri nu sunt deținute sau operate de noi și 
nu suntem responsabili pentru niciun fel de conținut aflat în cadrul acestora. 
 
7.3 În ceea ce privește modulele cookie Google Analytics, puteți utiliza și instrumentul Google specific 
pentru dezactivare de pe https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
8 MODIFICĂRI 
 
Putem aduce modificări prezentei politici privind modulele cookie în orice moment, prin postarea unui 
exemplar al politicii revizuite pe site-ul nostru web. Orice modificare va intra în vigoare la 7 zile de la 
data la care postăm termenii modificați pe site-ul nostru web, oricare dintre acestea intervine mai 
devreme. 
 
9 CONTACTAȚI-NE 
 
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modulele cookie sau confidențialitatea dumneavoastră 
în timpul utilizării site-ului nostru web, vă rugăm să utilizații detaliile de contact din secțiunea 
Informații de contact din Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  

https://www.qualtrics.com/privacy-statement/
https://walls.io/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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