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Introducere 
Această Declaraţie de confidenţialitate se aplică tuturor Datelor personale pe care SNC-Lavalin şi alte companii 
afiliate sau filiale ale SNC-Lavalin (denumite în continuare „SNC-Lavalin”) şi orice site-uri de internet sau resurse de 
internet echivalente le pot colecta, prelucra şi stoca despre dvs., în special în legătură cu orice angajamente 
referitoare la lucrul pentru SNC-Lavalin şi orice procese şi informaţii asociate referitoare la recrutare. 

Prin furnizarea Datelor dvs. personale către SNC-Lavalin, recunoaşteţi în mod explicit să aţi citit şi aţi înţeles această 
Declaraţie de confidenţialitate. 

Această Declaraţie de confidenţialitate este publicată pe toate site-urile de internet de recrutare ale SNC-Lavalin 
pentru a ne asigura că este disponibilă cu uşurinţă posibililor angajaţi pe toată durata oricărui angajament. SNC-
Lavalin îşi rezervă dreptul de a modifica Declaraţia de confidenţialitate din când în când atunci când este rezonabil 
pentru a se asigura că va continua să reflecte în mod corect modul în care prelucrăm Datele personale în contextul 
recrutării. Orice actualizări sau modificări ale Declaraţiei de confidenţialitate vor fi publicate pe site-urile de internet de 
recrutare relevante ale SNC-Lavalin şi la serviciile asociate şi vor fi evidenţiate la sfârşitul prezentului document.  

Confidenţialitatea şi securitatea Datelor personale colectate de la dvs. este o prioritate pentru SNC-Lavalin. De 
asemenea, este important pentru noi să înţelegeţi modul în care ne ocupăm de aceste date. 
 
Principiile de confidenţialitate a datelor SNC-Lavalin 

Confidenţialitatea datelor este construită în tot ceea ce facem. Principiile de confidenţialitate a datelor se aplică 
în tot ceea ce facem, indiferent de locul în care facem. În acest scop: 
 

1. SNC-Lavalin îşi asumă răspunderea pentru Datele personale pe care le deţinem şi prelucrăm.  
2. Datele personale sunt colectate şi prelucrate în mod corect, legal, transparent şi în conformitate cu 

Codul nostru de conduită şi cu Cadrul politicii de conformitate a confidenţialităţii datelor. 
3. Prelucrarea Datelor personale este documentată şi evaluată  de la bun început pentru a se asigura că 

există un risc şi un impact minim asupra confidenţialităţii persoanelor fizice. 
4. Datele personale ale persoanelor fizice sunt protejate întotdeauna, sunt în siguranţă şi 

confidenţialitatea acestora este garantată. 
5. Datele personale sunt colectate numai acolo unde este necesar din motive legale, de reglementare şi 

de afaceri şi sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost colectate.  
6. Datele personale sunt reţinute numai atât cât este necesar pentru a atinge scopul original al prelucrării 

sau pentru a îndeplini obligaţiile noastre legale şi de reglementare.   
 
Această politică stabileşte fundamentul pe care orice Date personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le 
furnizaţi vor fi prelucrate de către noi. 

În temeiul oricărei legislaţii de protecţie a datelor, Operatorul de date este SNC-Lavalin. 
 
Care este baza pentru prelucrarea acestor date personale? 
Prelucrarea datelor personale este realizată pur şi simplu pentru a ne permite să răspundem la cererile dvs. (precum 
să vă contactăm sau să vă trimitem informaţii) şi se bazează pe următoarele fundamente legale: 
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Bază legală Exemplu 

Executarea unui contract  Atunci când încheiem un contract de furnizare de produse 
sau servicii, este posibil să fie nevoie să colectăm şi să 
prelucrăm datele dvs. personale, astfel încât să putem 
îndeplini obligaţiile noastre contractuale. Acest lucru se 
aplică, de asemenea, pentru orice activitate pre-
contractuală, precum cerinţele postului sau un contract de 
angajare sau o ofertă de angajare.  

Obligaţii legale sau de reglementare  Putem colecta şi prelucra Datele personale pentru a 
respecta obligaţiile noastre legale sau de reglementare. De 
exemplu, dacă suntem obligaţi să păstrăm registre de 
vânzări şi orice registre fiscale asociate.  

Interese comerciale legitime  Putem prelucra Datele personale atunci când o astfel de 
prelucrare este necesară pentru respectarea intereselor 
noastre comerciale legitime, precum funcţionarea afacerii 
noastre şi apărarea dreptului în instanţă.  

Consimţământ  Atunci când ne bazăm în mod specific pe consimţământul de 
a colecta şi prelucra Datele personale ne-obligatorii, nu 
sunteţi obligat să vă daţi acordul pentru utilizarea Datelor 
dvs. personale şi puteţi prin urmare să vă retrageţi 
consimţământul după ce vi l-aţi dat. Totuşi, trebuie să 
observăm faptul că acest lucru ar putea limita experienţa 
dvs. cu resursele şi serviciile noastre.  

 

Care sunt drepturile mele privind confidenţialitatea datelor? 
Fiecare persoană fizică are următoarele drepturi în ceea ce priveşte prelucrarea Datelor personale de către SNC-
Lavalin: 

• Dreptul de a avea acces şi de a verifica Datele lor personale sau de a primi un exemplar permanent al 
informaţiilor deţinute despre aceştia.  

• Dreptul de a solicita corectarea oricăror inadvertenţe în ceea ce priveşte Datele lor personale sau acolo 
unde corectitudinea informaţiilor este disputată, dreptul de a adăuga informaţii suplimentare pentru a notifica 
faptul că aceştia dispută corectitudinea conţinutului informaţiilor.    

• Dreptul de a solicita ştergerea Datelor personale, în special acolo unde prelucrarea în continuare a 
informaţiilor nu mai este necesară.   

• Dreptul de a obiecta prelucrarea Datelor personale, acolo unde nu mai există fundamente legitime suficiente 
pentru SNC-Lavalin pentru a continua prelucrarea informaţiilor.  

• Dreptul de a restricţiona prelucrarea, portabilitatea datelor şi dreptul de contesta orice luare sau profilare a 
deciziilor automată.   

• Dreptul de a face reclamaţie la un Regulator al protecţiei datelor cu privire la prelucrarea Datelor personale 
de către SNC-Lavalin. 

• Este important să se observe că drepturile prezentate mai sus nu sunt necondiţionate, circumstanţele 
specifice ale prelucrării întreprinse de SNC-Lavalin vor determina dacă aceste drepturi pot fi exercitate. 
Informaţiile suplimentare cu privire la aceste drepturi şi aplicarea lor pot fi obţinute de la Responsabilul cu 
protecţia datelor.  
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Informaţiile pe care le-am putea colecta de la dvs. şi felul în care le-am putea utiliza  
SNC-Lavalin poate colecta detaliile dvs. personale, inclusiv, fără limitare, numele şi detaliile dvs. de contact (împreună cu 
adresa dvs. de e-mail) şi alte informaţii relevante din CV-ul dvs. În unele situaţii, acestea ar putea include - informaţii 
personale sensibile, precum detalii ale condamnărilor penale şi originea etnică. Aceste informaţii sunt deţinute, utilizate şi 
divulgate de către noi astfel:  
 

• Pentru a vă furniza serviciile noastre; 
• Pentru a menţine relaţia noastră de afaceri, dacă sunteţi un utilizator al site-ului nostru de internet sau un candidat; 
• Pentru a vă permite să depuneţi CV-ul dvs. pentru candidaturi generale, pentru a candida pentru locuri de muncă 

specifice sau pentru a vă înscrie la alertele noastre de locuri de muncă. Vă rugăm să consultaţi secţiunea separată 
de pe CV-ul dvs. de mai jos, care subliniază utilizările suplimentare şi divulgările; 

• Pentru a potrivi detaliile dvs. cu locurile de muncă vacante, pentru a ne asista în găsirea unei funcţii care este cea 
mai adecvată pentru dvs. şi pentru a trimite informaţiile dvs. personale (inclusiv informaţiile personale sensibile) 
către departamentele şi diviziile interne pentru a candida pentru locuri de muncă;   

• Pentru a răspunde la întrebările dvs.; 
• Pentru a vă recomanda noutăţile şi actualizările, evenimentele, promoţiile şi concursurile, rapoartele şi alte 

informaţii din industrie. Acolo unde procedăm astfel, veţi putea să vă dezabonaţi de la astfel de comunicări; 
• Pentru a îndeplini obligaţiile contractuale faţă de clienţii noştri  
• Către terţe părţi de încredere, acolo unde le-am reţinut pentru a furniza serviciile solicitate de dvs. sau de clienţii 

noştri, precum serviciile de referinţă, calificare şi de verificare a referinţelor penale (după caz), verificarea detaliilor 
pe care le-aţi furnizat din surse de terţă parte, evaluări psihometrice sau teste de competenţe. Aceste terţe părţi 
respectă angajamente similare şi la fel de stringente privind caracterul privat şi confidenţial, ca şi SNC-Lavalin; 

• Către terţe părţi care execută funcţii în numele nostru şi care ne prestează servicii, precum consilieri profesionali, 
specialişti IT care efectuează teste şi lucrări de dezvoltare asupra sistemelor tehnologice ale companiei noastre, 
unităţi de expediere şi de cercetare şi coordonatori de funcţii. Aceste terţe părţi respectă angajamente similare 
privind caracterul privat şi confidenţialitatea, ca şi SNC-Lavalin; 

• De asemenea, putem să transferăm informaţiile dvs. personale către sau să permitem accesul la astfel de 
informaţii din partea companiilor din grupul SNC-Lavalin din toată lumea pentru a le permite utilizarea datelor dvs. 
personale în scopurile indicate mai sus, în funcţie de locul de muncă pe care îl căutaţi sau de locaţia în care 
căutaţi un loc de muncă. 

• Dacă SNC-Lavalin sau afacerea sa fuzionează cu sau este achiziţionată de o altă afacere sau companie, avem 
dreptul să împărtăşim informaţiile personale cu noii proprietari ai afacerii sau ai companiei şi cu consilierii acestora, 
iar dacă acest lucru se întâmplă, veţi primi o notificare cu privire la acest eveniment; 

• Putem trimite, de asemenea, informaţiile personale către agenţiile de reglementare sau de aplicare a legii, dacă 
acestea ne impun să procedăm astfel. De asemenea, vom divulga informaţiile dvs. personale dacă ne este permis 
şi impus de către lege; în plus, putem să vă cerem consimţământul pentru a colecta, pentru a deţine, pentru a 
utiliza şi pentru a divulga informaţiile dvs. personale în orice scop care nu este indicat mai sus. 

  

Alerte privind locurile de muncă 
Pentru a vă înscrie pentru e-mailuri de alertă privind locurile de muncă, va trebui să puneţi la dispoziţie adresa dvs. 
de e-mail, care va fi utilizată pentru a vă ţine la curent, prin e-mail, cu privire la ultimele locuri de muncă din domeniul 
desemnat de dvs. şi/sau vă vor oferi noutăţi în domeniu. În cazul în care decideţi că nu mai doriţi să primiţi aceste 
informaţii, sunt oferite legături de dezabonare în fiecare e-mail de alertă privind locurile de muncă pe care îl primiţi. 
Alertele privind locurile de muncă pot fi primite şi prin RSS feeds fără a fi nevoie să puneţi la dispoziţie adresa dvs. de 
e-mail. E-mailurile de alertă privind locurile de muncă sunt trimise de către SNC-Lavalin sau de către o companie a 
grupului, unele dintre acestea fiind în afara Spaţiului Economic European (caz în care detaliile dvs. vor fi trimise către 
sau accesate de către acea companie a grupului pentru a le permite să emită alerta relevantă privind locurile de 
muncă pentru dvs.).  
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Curriculum vitae („CV”) 
Vă oferim opţiunea de a depune CV-ul dvs. prin site-ul nostru de internet sau oferind CV-ul dvs. unuia dintre 
specialiştii noştri în recrutare. Puteţi face acest lucru fie pentru a candida pentru un loc de muncă specific promovat 
sau pentru a fi luat în considerare de către specialiştii noştri în recrutare pentru diferite locuri de muncă, pe măsură 
ce apar. CV-ul dvs. va fi stocat în baza de date a SNC-Lavalin şi va fi accesibil pentru toţi specialiştii în recrutare ai 
SNC-Lavalin din organizaţia noastră. De asemenea, CV-ul nostru poate fi trimis prin e-mail direct către alte birouri 
internaţionale ale SNC-Lavalin pentru a fi verificat şi pentru a fi înregistrat în baza de date internă proprie, 
permiţându-le să furnizeze serviciile lor pentru dvs. În plus, baza de date de recrutare a SNC-Lavalin, care include 
informaţiile referitoare la dvs., poate fi accesată de către specialiştii noştri în recrutare care lucrează în alte locaţi din 
afara locului în care aveţi reşedinţa. 

Vă puteţi actualiza CV-ul în orice moment, prin simpla respectare a aceleaşi proceduri pentru depunerea unui nou CV. 
CV-ul dvs. vechi va fi arhivat în mod automat cu condiţia ca detaliile de depunere să rămână aceleaşi (de exemplu, 
depuneţi ambele CV-uri cu ajutorul adresei de e-mail şi puteţi anunţa contactul relevant al noii depuneri). 

Unde stocăm Datele dvs. personale 
Datele pe care le colectăm de la dvs. pot fi transferate şi stocate într-o destinaţie din afara Spaţiului Economic 
European („SEE”). De asemenea, acestea pot fi prelucrate de angajaţi care lucrează în afara SEE, care lucrează 
pentru noi sau pentru unul dintre furnizorii noştri. Prin depunerea datelor dvs. personale, sunteţi de acord cu acest 
transfer, cu stocarea sau cu prelucrarea. Vom face toţi paşii rezonabili necesari pentru a ne asigura că datele dvs. 
sunt prelucrate în siguranţă şi în conformitate cu prezenta declaraţie de confidenţialitate.  

Toate informaţiile pe care ni le oferiţi sunt stocate pe serverele noastre securizate.  

Din păcate, transmiterea informaţiilor pe internet nu este complet sigură. Chiar dacă vom face tot ce ne stă în putinţă 
pentru a vă proteja datele personale, nu putem garanta securitatea datelor dvs. transmise pe site-ul nostru; orice 
transmitere este pe propriul risc. După ce am primit informaţiile dvs., vom utiliza proceduri stricte şi caracteristici de 
securitate pentru a încerca să evităm accesul neautorizat. 

Cum sunt păstrate în siguranţă Datele dvs. personale?  
SNC-Lavalin a implementat măsurile de securitate corespunzătoare pentru a proteja confidenţialitatea, integritatea şi 
disponibilitatea Datelor personale ale angajatului. Utilizăm măsuri de securitate tehnice şi organizaţionale, inclusiv 
protejarea cu parolă, criptarea, blocările fizice etc., pentru a proteja Datele personale  şi pentru a se asigura că 
acestea sunt prelucrate în mod corespunzător, consecvent şi în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare 
privind confidenţialitatea datelor. Acolo unde v-am oferit (sau unde aţi ales) o parolă care vă permite accesul la 
anumite părţi ale site-ului dvs., sunteți responsabil cu privire la păstrarea caracterului confidențial al parolei. Vă 
rugăm să nu dați nimănui nicio parolă. 

Dacă aveţi dreptul să aveţi acces la Datele personale ale celorlalţi, este important să luaţi măsurile de siguranţă 
corespunzătoare pentru a proteja aceste Date personale. 

SNC-Lavalin monitorizează traficul de internet pentru a detecta accesul la site-uri de internet sau alte materiale 
necorespunzătoare. SNC-Lavalin utilizează, de asemenea, filtre de e-mail pentru a bloca spamul şi virusurile 
informatice.  
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Divulgarea informaţiilor dvs. 
Nu transferăm sau nu vindem online informaţii personale virtuale terţelor părţi. Totuşi, am putea distribui informaţiile 
în cadrul organizaţiei noastre şi în unele cazuri, va fi necesar să transferăm informaţiile administratorilor noştri de 
fond de pensii şi acţiuni. Aceştia pot include angajaţii, agenţii, contractanţii şi subcontractanţii noştri. Vă rugăm să 
observaţi faptul că trimiţându-ne informaţiile personale, sunteţi de acord cu prelucrarea şi transferul unor astfel de 
informaţii în acest fel.   

Pentru cât timp sunt păstrate Datele dvs. personale? 
Păstrăm registre corespunzătoare ale Datelor personale în scopuri de reglementare, legale şi contractuale. Păstrăm 
Datele personale numai atât cât este necesar pentru scopul sau scopurile cu care au fost colectate. Registrele sunt 
păstrate pe o perioadă predefinită, care se poate prelungi dincolo de contractul cu SNC-Lavalin. Datele personale 
sunt păstrate pentru a respecta celelalte obligaţii şi cerinţe legale şi contractuale, precum Sănătatea şi Siguranţa. 
Dacă este necesar, puteţi obţine mai multe informaţii cu privire la politica noastră de păstrare a registrelor de la 
Responsabilul cu protecţia datelor din cadrul SNC-Lavalin, ale cărui detalii de contact se află mai jos. 

Transferuri internaţionale de Date personale 
Putem transfera Datele personale în scopuri de prelucrare menţionate în prezenta Declaraţie de confidenţialitate, 
oricăror alte companii din cadrul SNC-Lavalin sau terţelor părţi care prelucrează datele în numele nostru sub 
instrucţiunile noastre. SNC-Lavalin şi Prelucrătorii de date personale relevante pot funcţiona global în Europa, 
Orientul Mijlociu, Asia Pacific, America de Nord şi Africa şi pot crea sedii şi în alte regiuni. Prin urmare, ne rezervăm 
dreptul de a transfera şi prelucra Datele personale în mod global şi internaţional în conformitate cu obligaţiile noastre 
legale, de reglementare şi contractuale. 

Vom transfera Datele personale numai atunci când este necesar pentru funcţionarea afacerii noastre, pentru 
îndeplinirea obligaţiilor noastre contractuale şi pentru respectarea obligaţiilor noastre legale şi de reglementare. Ne 
vom strădui ca aceste transferuri de Date personale să respecte toate legile şi regulamentele în vigoare privind 
confidenţialitatea datelor şi vom oferi protecţie adecvată pentru drepturile şi libertăţile conferite pentru toate 
persoanele fizice în baza acestor legi. Totuşi, pot exista exemple în care, din motive legale sau contractuale, nu 
avem dreptul să transferăm Datele personale în afara anumitor jurisdicţii. Atunci când este necesar, informaţiile 
suplimentare cu privire la transferurile în străinătate ale Datelor personale pot fi obţinute din partea Responsabilului 
cu protecţia datelor personale din cadrul SNC-Lavalin, ale cărui detalii de contact se află mai jos.  

Site-uri de internet de terţă parte  
Putem furniza hyperlinks de pe site pe website-urile terţelor părţi. Vă rugăm să țineți cont de faptul că această 
declaraţie de confidenţialitate se aplică numai pentru conţinutul acestui site şi nu acelor site-uri de internet cărora le-
am putea oferi o legătură.   

Cum ne puteţi contacta pentru actualizarea Datelor dvs. personale sau pentru orice 
nelămuriri pe care le-aţi putea avea  

Dacă informaţiile pe care ni le-aţi furnizat devin incorecte sau nu mai sunt de actualitate sau dacă aveţi orice 
nelămuriri cu privire la această declaraţie de confidenţialitate, prin email la Responsabilul cu protecţia datelor ale 
cărui detalii de contact se află mai jos.  

 

mailto:data_privacy@snclavalin.com
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Ce trebuie să fac dacă am de făcut o reclamaţie sau dacă observ o încălcare a 
cerinţelor noastre?  
Reclamaţiile şi/sau încălcările cerinţelor noastre cu privire la prelucrarea Datelor personale de către SNC-Lavalin 
trebuie adresate în primă instanţă Responsabilului cu protecţia datelor şi trebuie să urmărească cerinţele subliniate în 
Cadrul politicii de conformitate a confidenţialităţii datelor, disponibil pe intranetul SNC-Lavalin.  

Responsabilul cu protecţia datelor poate fi contactat la următoarea adresă: 

Responsabilul cu protecţia datelor  
Echipa de conformitate a confidenţialităţii datelor   
SNC-Lavalin  
500 Park Ave  
Almondsbury  
Bristol  
BS32 4RZ 

email: data_privacy@snclavalin.com 

Dacă o persoană nu este mulţumită de modul în care am abordat o reclamaţie, aceasta poate înainta problema către 
Unitatea de reglementare relevantă a protecţiei datelor (de exemplu, Biroul Comisarului de informaţii din UK, Biroul 
Comisarului de confidenţialitate din Canada etc.) pentru consideraţii suplimentare. 

 
Ce modificări au fost efectuate la această Declaraţie de confidenţialitate? 
Orice modificări ale acestei Declaraţii de confidenţialitate vor fi înregistrate mai jos. 

Versiunea 1 Declaraţia de confidenţialitate a SNC-Lavalin din mai 2018 

 
Cookies şi Google Analytics  
Google Analytics 
Acest site de internet utilizează Google Analytics,  un serviciu de statistici web furnizat de Google, Inc. (“Google”). 
Google Analytics utilizează cookies (fişiere text plasate pe computerul dvs.) pentru a ajuta operatorii site-ului dvs. de 
internet să analizeze modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Informaţiile generate de cookie despre utilizarea site-
ului de internet (inclusiv adresa IP) vor fi transmise şi stocate de Google pe servere din SUA. Google va utiliza aceste 
informaţii în scopul evaluării utilizării de către dvs. a site-ului de internet, întocmind rapoarte cu activitatea site-ului de 
internet pentru operatorii site-ului de internet şi furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului de internet şi la 
utilizarea internetului. Google poate transfera de asemenea aceste informaţii către terţe părţi, dacă legea impune 
acest lucru, sau dacă aceste terţe părţi prelucrează informaţiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. 
IP cu alte date deţinute de Google. Prin utilizarea acestui site de internet, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor 
despre dvs. de către Google în modul şi cu scopul prezentat mai sus. 

 
Cookies 
Atunci când vizitaţi site-ul nostru de internet, utilizăm cookies, care sunt informaţii mici care ne permit să menţinem 
legătura dvs. cu site-ul nostru. Aceste cookies nu colectează sau nu stochează informaţii de identitate 
personală. Cum puteţi dezactiva cookies în browser-ul dvs. 

mailto:data_privacy@snclavalin.com
http://files.investis.com/info/disabling-cookies.html


 
Declaraţie de confidenţialitate 

 

Pagina 7 

 

Denumire Detalii Natura 
Cookies 

Tipul de 
Cookies 

Motivul utilizării/Ce 
funcţie îndeplinesc 

__utma urmăreşte numărul de 
vizite ale fiecărui 
utilizator şi durata 
primei vizite, a vizitei 
anterioare şi a vizitei 
curente (probabil parţial 
pentru o verificare 
dublă). 

Terţă 
parte 

permanent În cazul utilizării Google 
Analytics 

__utmb sunt utilizate pentru a 
urmări durata navigării 
pe un site - când începe 
şi când se termină o 
vizită aproximativ  

Terţă 
parte 

permanent 

__utmc sunt utilizate pentru a 
urmări durata navigării 
pe un site - când începe 
şi când se termină o 
vizită 
Acesta expiră rapid 

Terţă 
parte 

permanent 

__utmz urmăreşte de unde a 
venit un vizitator (motor 
de căutare, cuvânt-
cheie de căutare, 
legătură) 

Terţă 
parte 

permanent 

SERVERID ID-ul Serverului care a 
servit căutarea  

Primă 
parte 

Sesiune Administrat de tehnologia 
Microsoft utilizată de IP3 

ASP.NET_SessionId ID-ul Sesiunii care este 
utilizat în prezent  

Primă 
parte 

Sesiune Administrat de tehnologia 
Microsoft utilizată de IP3 

atkins-global-live#ip3_device Dispozitiv Sitecore Primă 
parte 

Sesiune Pentru a urmări 
dispozitive, de ex., 
Desktop sau mobile 

atkins-global-live#lang Stochează limba pentru 
site-ul de internet  

Primă 
parte 

Sesiune Pentru a urmări limba 
atunci când se 
navighează pe site-ul de 
internet  

nlbi_ Protecţie Incapsula 
DDoS şi Web 
Application Firewall 

Terţă 
parte 

Este şters 
după ce 
browser-ul se 
închide  

Încărcarea cookie-ului de 
echilibrare. Pentru a se 
asigura că cererile unui 
client sunt trimise la 
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acelaşi server de origine. 

incap_ses_ Protecţie Incapsula 
DDoS şi Web 
Application Firewall 

Terţă 
parte 

Este şters 
după ce 
browser-ul se 
închide 

Cookie-ul pe care se 
bazează cererile HTTP 
într-o anumită sesiune 
pentru a menţine 
sesiunile existente (de ex. 
Cookie de sesiune) 

_cookieConsent Acord privind Cookie 
Text de renunţare 

Primă 
parte 

1 an Aminteşte dacă un 
utilizator şi-a dat acordul 
pentru cookies 

visid_incap_ Protecţie Incapsula 
DDoS şi Web 
Application Firewall 

Terţă 
parte 

Durată de 12 
luni 

Cookie-ul prin care 
sesiunile se referă la un 
vizitator specific 
(vizitatorul reprezentând 
un computer specific)  
pentru a identifica clienţii 
care au vizitat deja  

__gat Cookie Google 
analytics  

Terţă 
parte 

2 ani Urmărirea ID-ului pentru 
statistici 

_ga Cookie Google 
analytics 

Terţă 
parte 

2 ani Utilizat pentru a distinge 
utilizatorii 

AWSELB Cookie de echilibrare a 
sarcinii clasice AWS  

Terţă 
parte 

Şters după ce 
sesiunea cu 
serverul se 
închide  

Cookie de echilibrare a 
sarcinii: Utilizat pentru a 
face planul sesiunii 
pentru fiecare caz. 

V2.AGRegionNews Funcţie de setare a 
regiunii 

Primă 
parte 

La sfârşitul 
sesiunii 

Pentru a indica noutăţi 
specifice regiunii în 
secţiunea de noutăţi. 

V2.AGRegion Funcţie de setare a 
regiunii 

Primă 
parte 

La sfârşitul 
sesiunii 

Pentru a seta regiunea 
selectată în navigare. 

V2.AGRegionMobi Funcţie de setare a 
regiunii (site mobil) 

Primă 
parte 

La sfârşitul 
sesiunii 

Pentru a seta regiunea 
selectată în navigare în 
site-ul mobil. 

V2.AGLatitude Cookie de localizare pe 
hartă 

Primă 
parte 

La sfârşitul 
sesiunii 

Utilizat pentru harta de 
localizare pentru a indica 
cele mai apropiate birouri 
pentru site-ul mobil.  

V2.AGLongitude Cookie de localizare pe Primă La sfârşitul Utilizat pentru harta de 
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hartă parte sesiunii localizare pentru a indica 
cele mai apropiate birouri 
pentru site-ul mobil. 

MyPages Cookie de creare PDF Primă 
parte 

Miercuri, 01 
ian 3000 

Utilizat pentru a crea 
documente PDF 
( generator PDF). 

MyPagesCounter Cookie de creare PDF Primă 
parte 

Miercuri, 01 
ian 3000 

Utilizat pentru a crea 
documente PDF 
( generator PDF). 

V2.PRRegion Funcţie de setare a 
regiunii (PR) 

Primă 
parte 

La sfârşitul 
sesiunii 

Utilizat pentru funcţia de 
filtrare PR. 

V2.TearSheetDownload Descărcări ale 
rezumatului proiectului  

Primă 
parte 

La sfârşitul 
sesiunii 

Utilizat pentru funcţia de 
descărcare a 
documentului de 
rezumare a proiectului. 

V2.TearSheetDownloadByPass Descărcări ale 
rezumatului proiectului 

Primă 
parte 

La sfârşitul 
sesiunii 

Utilizat pentru funcţia de 
descărcare a 
documentului de 
rezumare a proiectului. 

Thistotal Cookie de căutare Primă 
parte 

La sfârşitul 
sesiunii 

Utilizat pentru funcţia de 
căutare. 

__gid Cookie Google 
analytics  

Terţă 
parte 

24 ore Utilizat pentru a distinge 
utilizatorii. 

 
Definiţii: 

• Cookie „Primă parte”– Un cookie plasat de acest site de internet  
• Cookie „Terţă parte” – Un cookie plasat de un alt domeniu (de ex. nu acest site de internet)  
• Cookie „Permanent” - Informaţiile cookie sunt stocate în permanenţă pe dispozitivul dvs.   
• Cookie „Sesiune– Informaţiile cookie sunt stocate temporar în memoria browser-ului dvs.  
• Cookies „Strict necesare” - Aceste cookies sunt necesare astfel încât site-ul de internet să poată funcţiona. 

Nu este necesar niciun acord. 
• Nu dorim să colectăm informaţiile dvs. personale şi, atunci când facem acest lucru, facem orice eforturi 

pentru a anonimiza informaţiile dvs. personale unde este cazul. 
 


