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Politica de cookie-uri site web 

 

Versiune din: 31.01.2019 

OPERATORUL 
Asociația GO-AHEAD iti multumeste pentru increderea acordata in folosirea platformei Go-Ahead.ro. 

Asociația GO-AHEAD, persoană juridică de drept român, fără scop patrimonial,  înregistrată  sub  nr. 

52/26.06.2017 în Registrul Special al Asociaților şi Fundaţiilor al Judecătoriei Buftea, având CIF nr.  

38075655, cu sediul în România, jud Ilfov, Str. Stefan cel Mare nr 46, camera 1, Tunari, avand  cont  

bancar  RO69INGB0000999907498836 deschis la ING BANK, în  calitate  de Operator (denumit  în  

continuare „Operator”) intenționează să vă ofere un nivel adecvat de confort și încredere în modul în 

care procesăm și protejăm informațiile pe care le colectăm.   

Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine 

se extind sau se modifică, sau atunci când suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. 

Vom afișa cea mai actuală versiune pe www.Go-Ahead.ro . Orice modificare notabilă sau în măsură să 

afecteze utilizarea www.Go-Ahead.ro de către tine va fi comunicată aici. 

În acest sens , vă recomandăm să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că ați luat 

cunostință de ultima versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importanta pentru GO-AHEAD, 

România, în calitate de operator de date cu caracter personal. 

Acest document are rolul de a va informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu 

caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet, www.Go-Ahead.ro. 

  

1.Ce trebuie sa stii despre cookie-uri? 
Pentru a asigura buna functionare a website-ului Go-Ahead.ro, uneori plasam in computerul tau mici 

fisiere cu date - „cookie-uri”. Prin informatiile ce urmeaza, oferim cateva explicatii in privinta plasarii 

si utilizarii cookie-urilor pe Go-Ahead.ro. 

Un “Cookie” este un fisier de mici dimensiuni (format din litere si cifre), pe care un site il salveaza in 

computerul, terminalul mobil sau alt echipament pe care il utilizezi pentru a accesa respectivul site 

(„dispozitivul”). Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele 

tale (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le 

reintroduci ori de cate ori revi la site sau navighezi de pe o pagina pe alta. 

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet 

Explorer, Chrome) si nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile 

de pe hard-disk-ul dispozitivului.  

Cookie-uri sunt utilizate de aproape toate website-urile si nu iti afecteaza sistemul. 
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2.De ce Go-Ahead.ro utilizeaza cookie-uri? 
Cookie-urile nu sunt menite sa iti deterioreze dispozitivul de pe care accesezi Go-Ahead.ro.  

Daca vrei sa verifici sau sa modifici tipurile de cookie-uri pe care le accepti, poti de regula sa utilizezi 

setarile browser-ului pe care il utilizezi pentru accesarea Go-Ahead.ro. Iti oferim si noi mai jos detalii 

despre optiunile tale. 

Puteti sterge sau bloca cookie-urile noastre; insa, daca faci acest lucru, s-ar putea ca anumite 

caracteristici ale website-ului Go-Ahead.ro sa nu functioneze corespunzator.    

Activarea cookie-urilor nu este strict necesara pentru functionarea site-ului Go-Ahead.ro, dar iti poate 

imbunatati experienta de navigare pe Go-Ahead.ro. 

Stocarea de cookie-uri pe dispozitivul tau ne ofera o modalitate facila si convenabila pentru a 

personaliza sau a imbunatati experienta ta pe Go-Ahead.ro si pentru a-ti face urmatoarea vizita pe Go-

Ahead.ro mai placuta. 

Pe Go-Ahead.ro folosim diferite tipuri de cookie-uri pentru diferite scopuri, precum: 

 pentru a intelege mai bine modul in care utilizezi website-ul nostru 

 pentru asigurarea unei experiente placute la navigarea ta pe Go-Ahead.ro (ex. memorarea 

setarilor tale personale pe paginile de web va asigura ca vei putea vizita pagini web fara a 

trebui sa efectuezi din nou, de fiecare data, toate setarile); 

 pentru imbunatatirea utilizarii si functionalitatii website-ului Go-Ahead.ro. 

 pentru analiza traficului pe Go-Ahead.ro. 

 in scopuri publicitare; 

Cookie-urile nu sunt insa utilizate pentru a executa independent programe sau de a incarca virusi pe 

dispozitivele vizitatorilor website-ului Go-Ahead.ro.  

Noi NU folosim informatiile asociate cookie-urilor pentru a va identifica personal. Prin cookie-uri NU 

urmarim sa colectam informatii personale despre vizitatorii website-ului Go-Ahead.ro (ex. numele 

tau); 

Cookie-urile nu sunt folosite pe website-ul Go-Ahead.ro in alte scopuri decat cele descrise aici.  

Prin cookie-urile de pe Go-Ahead.ro nu urmarim utilizatorii cand trec pe website-uri ale unor terti.  

  

3.Ce fel de informatii colectam pe Go-Ahead.ro prin utilizarea 

cookie-urilor? 
 Cand vizitezi website-ul Go-Ahead.ro, colectam urmatoarele tipuri de informatii/date: 

 adresa de protocol Internet (IP); 

 informatiile tale de conectare; 

 setarea fusului orar; 

 sistemul de operare; 

 informatii despre vizitele dvs. pe website-ul Go-Ahead.ro; 

 tara de pe teritoriul careia accesezi website-ul Go-Ahead.ro; 

 termenii de cautare pe care i-ai utilizat pe website-ul Go-Ahead.ro; 

 timpii de incarcare ai paginii; 
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 erorile de descarcare; 

 durata vizitelor pe paginile website-ului Go-Ahead.ro; 

 informatiile despre interactiunea paginii. 

 dispozitivul de pe care te-ai conectat 

  

4.Ce categorii de cookie-uri utilizam pe Go-Ahead.ro? 
Asa-numitele ˝first party cookies˝ sunt cookie-uri plasate de catre entitatea care opereaza domeniul 

prin care cookie-ul este furnizat. Cookie-urile proprii Go-Ahead.ro sunt, de aceea, de tipul ˝first party 

cookies˝. Cookie-urile plasate de alte entitati decat entitatea care opereaza website-ul Go-Ahead.ro 

se numesc “third party cookies”. 

Fisierele cookie pot fi sub forma de cookie-uri de sesiune sau cookie-uri fixe (numite si “permanente”). 

Cookie-urile de sesiune vor exista numai pana inchizi browser-ul, fiind sterse automat de pe dispozitiv 

cand inchizi browser-ul web. Cookie-urile fixe vor ramane stocate pe dispozitivul utilizat pentru 

accesarea Go-Ahead.ro pana cand vor fi sterse sau pana cand vor ajunge la data de expirare. Ne 

straduim sa plasam sau sa permitem plasarea de cookie-uri fixe cu o durata de viata de maxim 2 ani. 

Un cookie va avea o durata de viata mai lunga numai in circumstante exceptionale, cum ar fi din motive 

de securitate si cand este absolut necesar. 

Dupa scopul lor, pe Go-Ahead.ro utilizam urmatoarele tipuri de cookie-uri: 

 Cookie-uri tehnice (strict necesare). Folosim cookie-uri tehnice pentru a-ti afisa website-ul 

nostru, Aceste cookie-uri tehnice sunt absolut necesare pentru ca website-ul nostru sa 

functioneze corespunzator si nu pot fi dezactivate. Aceste cookie-uri nu colecteaza datele tale 

personale sau alte date care ar putea fi utilizate pentru marketing sau pentru a te monitoriza 

cand ai accesat internetul. 

 Cookie-uri de functionalitate: Folosim aceste cookie-uri pentru a te ajuta sa utilizezi in mod 

eficient website-ul Go-Ahead.ro. Informatia pe care o colecteaza aceste cookie-uri este de 

regula anonimizata. Aceste cookie-uri functionale nu sunt absolut necesare pentru buna 

functionare a website-ului Go-Ahead.ro, dar ele adauga un plus de functionalitate si 

imbunatatesc experienta ta pe website-ul nostru. 

 Cookie-uri analitice: Folosim aceste cookie-uri pentru a vedea cum utilizeaza vizitatorii Go-

Ahead.ro, de exemplu care este sursa traficului pe Go-Ahead.ro, ce pagini sunt vizitate mai 

des, ce mesaje de eroare apar la pagini web, sa vedem care sectiuni ale website-ului sunt cele 

mai accesate; de pe ce pagini ai iesit si pe ce pagini ai intrat, ce tip de platforma ai folosit, 

numarul de clicuri date pe o anumita pagina, miscarile mouse-ului si activitatea de derulare a 

paginii, cuvintele-cheie folosite pentru cautare etc. Astfel, cu ajutorul acestora putem sa aflam 

ce functioneaza si ce nu, sa optimizam si sa imbunatatim website-ul si aplicatiile noastre, sa 

intelegem eficacitatea reclamelor si comunicarilor noastre si sa fim siguri ca suntem in 

continuare interesanti si relevanti.  

 Cookie-uri comerciale sau de targhetare sunt utilizate de noi pentru a face mesajele de 

marketing cât mai relevante pentru interesele tale.  

 

 



4 / 4  
 

Ce cookie-uri folosim 
Nume Furnizor Scop Data expirării Tip 
_ga go-ahead.ro Inregistreaza un 

ID unic folosit 

pentru a genera 

date statistice 

despre modul de 

utilizare al site-

ului 

2 ani www.google-
analytics.com/analytics.js 

_gid go-ahead.ro Inregistreaza un 
ID unic folosit 
pentru a genera 
date statistice 
despre modul 
de utilizare al 
site-ului 

1 zi www.google-
analytics.com/analytics.js 

 

5.Cum poti controla cookie-urile? 
Poti controla si/sau sterge cookie-urile dupa cum doresti – pentru detalii, consulta aboutcookies.org. 

Poti sterge toate cookie-urile din dispozitivul tau si poti seta majoritatea browserelor sa blocheze 

plasarea de cookie-uri; daca faci acest lucru este posibil sa fii nevoit sa setezi manual unele preferinte, 

de fiecare data cand vizitezi Go-Ahead.ro. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau optiuni sa nu 

functioneze. 

Totusi, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – 

ci doar ca aceasta nu va fi adaptata preferintelor si interesele dumneavoastra, evidentiate prin 

comportamentul de navigare. 

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare: 

 Cookie settings in Internet Explorer (https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies ) 

 Cookie settings in Microsoft Edge (https://answers.microsoft.com/en-

us/windows/forum/apps_windows_10-msedge/edge-how-do-i-enable-cookies/275b58e3-d741-

4b21-8042-3059b1902d0e?auth=1 ) 

 Cookie settings in Firefox (https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-

urilor ) 

 Cookie settings in Chrome pentru Desktop 

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro ) 

 Cookie settins in Chrome pentru Android 

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ro ) 

 Cookie settings in Safari 

(https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=ro_RO ) 
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