Politica de confidențialitate a fisierilor Cookie
Cookie sunt fișiere mici in format de text plasate pe un dispozitiv de stocare fiind citite de un
server web în care au fost create. Aceste informații sunt adesea compuse din șiruri
alfanumerice care vă identifică în mod unic computerul, dar pot conține alte simboluri. Unele
fisiere sunt plasate de catre alte persoane care acționează în numele nostru. Noi folosim
cookie și alte tehnologii similare pentru a stoca și a menține preferințele și setările dvs.
pentru plasarea unor reclame relevante, combaterea fraudei, analizarea produselor noastre
etc.
Utilizarea fisierelor cookie și a tehnologiilor similare
www.usagreencard.com utilizează cookie-uri și tehnologii similare, în funcție de context sau
produs, în scopurile descrise mai jos.
●

Stocarea parametrilor și preferințelor. Folosim cookie pentru a stoca preferințele și
setările pe dispozitivul dvs. și pentru a vă îmbunătăți experiența. De exemplu, dacă
introduceți orașul sau codul poștal al dvs. pentru a primi știri locale sau informații
despre vreme pe site-ul www.usagreencard.com, putem, în funcție de setări, să
salvăm aceste date într-un cookie, astfel încât data viitoare cind vizitați site-ul nostru,
veți vedea informații locale relevante. Stocând preferințele dvs. în cookie-uri, cum ar
fi limba preferată, nu va fi nevoie să configuram din nou unele setări.

●

Autentificare. Folosim fisierele cookie pentru autentificarea utilizatorului. Când intrați
pe site www.usagreencard.com folosind contul dvs. personal, noi stocăm pe
dispozitivul dvs un identificator unic într-un cookie criptat. Acest cookie vă va permite
să navigați între pagini de pe site-ul web fără a fi nevoie să vă conectați la fiecare
pagină. De asemenea, vă puteți salva informațiile de conectare, astfel încât să nu
trebuie să vă reconectați de fiecare dată când vizitați site-ul.

●

Retele sociale. Unele dintre site-urile noastre folosesc cookie pentru rețelele sociale,
inclusiv cele care permit utilizatorilor care sunt conectați la o rețea socială să
partajeze conținut cu prietenii și adepții lor care utilizează rețeaua respectivă.

●

Comentarii și sugestii. www.usagreencard.com folosește cookie-uri pentru a oferi
feedback pe site.

●

Publicitate direcționată. www.usagreencard.com folosește cookie-uri pentru a colecta
date despre activitatea dvs. online și pentru a determina interesele dvs., ceea ce ne
permite să difuzăm reclame care sunt mai relevante pentru interesele dvs. Puteți
renunța la primirea publicității vizate de la www.usagreencard.com Corporation.

●

Performanţa. www.usagreencard.com utilizează cookie-uri pentru a analiza și
îmbunătăți performanța produselor noastre. De exemplu, folosim cookie-uri pentru a
colectarea datelor pentru a ajuta la echilibrarea încărcării site-ului pentru a-l menține
în funcțiune.
Gestionarea fisierelor cookie

Majoritatea browserelor acceptă cookie-uri automat, dar utilizatorul are posibilitatea
de a controla setările browserului pentru a bloca sau șterge cookie-urile. Pentru
instrucțiuni despre blocarea sau ștergerea cookie-urilor din alte browsere, consultați
declarația de confidențialitate sau documentația de ajutor a browserului dvs.
●

●
●
●
●
●

Setarea fisierilor Cookie in
Setarea fisierilor Cookie in
Setarea fisierilor Cookie in
Setarea fisierilor Cookie in
Setarea fisierilor Cookie in
Setarea fisierilor Cookie in

Internet Explorer – Internet Explorer;
Firefox – Firefox;
Chrome – Chrome;
Safari – Safari;
Edge – Edge;
Opera – Opera.

Unele funcții ale produselor www.usagreencard.com se bazează pe utilizarea cookie-urilor.
Dacă alegeți să blocați cookie-urile, nu veți putea să vă conectați sau să utilizați funcțiile și
setările care depind de ele. Când ștergeți cookie-urile, parametrii și setările stocate în aceste
fișiere sunt șterse, inclusiv setările legate de publicitate; va trebui să le recreați mai târziu.
Utilizarea noastră de semnalizatoare Web și servicii de analiză
Anumite pagini web ale site-urilor www.usagreencard.com pot conține etichete electronice
cunoscute sub numele de semnalizatoare web, care sunt utilizate pentru a facilita plasarea
cookie-urilor pe site-urile noastre web, pentru a determina numărul de vizitatori la aceste
site-uri web și pentru a partaja produse cu alte companii. Semnalizatoarele web sau
tehnologiile similare sunt, de asemenea, incluse în reclame sau buletine de știri trimise
electronic pentru a determina dacă aceste mesaje au fost deschise și ce li s-a întâmplat
ulterior.

Pe lângă postarea de semnalizatoare web pe site-urile noastre, uneori plasăm
semnalizatoarele noastre pe site-uri web sau în reclame de la alte companii cu care facem
afaceri. Acest lucru ne ajută să păstrăm statistici ale clicurilor pe linkurile publicitare postate
pe site-ul www.usagreencard.com, ceea ce a condus la achiziții sau alte acțiuni pe site-ul
web al agentului de publicitate.

În cele din urmă, produsele www.usagreencard.com conțin adesea semnalizatoare web și
tehnologii similare care ajută la colectarea statisticilor privind performanța campaniilor
noastre publicitare și a altor operațiuni. Aceste tehnologii permit companiilor de analiză să
stocheze și să citească propriile cookie-uri si alți identificatori aflați pe dispozitivul dvs.: cu
aceste cookie-uri, companiile de analiză colectează informații despre acțiunile dvs. în
aplicații, site-uri web și alte produse. Cu toate acestea, li se interzice utilizarea balizelor web
pe site-urile noastre pentru a accesa informații sau a colecta informații de identificare
personală (cum ar fi numele sau adresa de e-mail). Puteți renunța la colectarea sau
utilizarea acestor date făcând clic pe linkurile de mai jos.
Alte tehnologii similare

Pe lângă cookie-urile și semnalizatoarele web standard, produsele noastre pot utiliza, de
asemenea, tehnologii similare pentru a stoca și citi fișiere de date pe computerul dvs. De
regulă, acestea servesc la salvarea setărilor dvs., precum și la creșterea performanței și a
eficienței prin stocarea locală a unor fișiere. Spre deosebire de cookie-urile standard, aceste
tehnologii pot fi utilizate pentru a stoca un identificator unic pentru computerul dvs., care
poate fi utilizat pentru a urmări o varietate de tranzacții.
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