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POLITICA COOKIE 

 
Această Politică Cookie aparținând Mozzartbet Malta Limited („Politica 

Cookie”) se aplică informațiilor colectate și utilizate atunci când accesați și 
utilizați site-ul nostru web. Aceste informații sunt colectate prin 

intermediul instrumentelor cunoscute sub numele de cookie-uri și a altor 

tehnologii utilizate pentru a seta și interacționa cu cookie-urile de pe site-
ul nostru web. 

 
Această Politică privind cookie-urile explică ce sunt cookie-urile, ce tip de 

cookie-uri folosim și de ce, precum și ce puteți face pentru a vă gestiona 
preferințele privind cookie-urile. În cazul în care orice informație pe care o 

colectăm prin cookie-uri se califică ca date cu caracter personal, Politica 
noastră de confidențialitate se aplică colectării și utilizării acestor date. Vă 

rugăm să consultați cu atenție această Politică privind cookie-urile și 
Politica noastră de confidențialitate. 

 
CE SUNT COOKIE-URILE 

 
Un cookie este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site web îl 

salvează pe calculatorul sau pe dispozitivul mobil utilizat atunci când 

vizitați site-ul. Acestea sunt utilizate la scară largă pentru a face site-urile 
web să funcționeze sau să funcționeze mai eficient, precum și pentru a 

oferi servicii web și funcționalități mai bune pentru utilizatori. Această 
Politică Cookie constituie o parte inseparabilă a Termenilor și condițiilor și 

a Politicii de confidențialitate. 
 

SURSA ȘI CATEGORIILE DE COOKIE-URI 

 

Cookie-urile noastre sunt fie prima parte, fie terță parte. Indiferent dacă 
un Cookie este „prima” sau „terță parte” depinde de site-ul web sau 

domeniul care plasează cookie-ul. În contextul acestei Politici privind 
cookie-urile, cookie-urile „prima parte“ sunt cookie-uri stabilite de 

Mozzartbet Malta Ltd, iar toate informațiile colectate de la astfel de 
cookie-uri sunt primite de Mozzartbet Malta Ltd, în timp ce cookie-urile 

„terță parte” sunt setate de alte părți, cu care ne aflăm în relații de 

afaceri. Aceste părți pot plasa cookie-uri unice pe browserul dvs. atunci 
când vizitați site-ul nostru web, pentru a colecta informații privind 

utilizarea site-ului de către dvs. și, eventual, alte activități online în 
decursul unei perioade de timp și pe diferite site-uri web. Aceste terțe 

părți colectează date direct din browserul dvs., iar prelucrarea acestor 
date este supusă propriilor lor politici de confidențialitate. 

 
Cookie-urile primei părți sau ale terțelor părți sunt clasificate în cookie-uri 

„persistente” sau „sesiuni”, în funcție de durata lor.  
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Un cookie persistent constă într-un fișier text trimis de un server web 

către un browser web, care va fi stocat de browser și va rămâne stocat 
calculatorul sau dispozitivul dvs. până la ștergere sau până la data 

expirării acestuia. 
 

Pe de altă parte, un cookie de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii de 

utilizator, când browserul web este închis. 
Următorul tabel prezintă cookie-urile site-ului web pe care le folosim: 

Sursă 
Cookie  

Denumire 
Cookie  

Funcția și unde sunt 
trimise datele 

Data expirării 

mozzart.c
om 

mozz-sess-
sid 

ID-ul este utilizat pentru 
identificarea jucătorilor 

2 ore 

mozzart.c
om 

mozz-sess-
uid 

Folosit de rețeaua de 
conținut, pentru a 

identifica traficul web de 
încredere. 

2 ore 

mozzart.c
om 

mozz Menține informații active 
despre sesiune. 

2 ore 

mozzart.c
om 

mozz-sess-
jtid 

Înregistrează un ID unic 
care identifică 

dispozitivul utilizatorului 
care revine. 

30 minute 

mozzart.c
om 

_pk_id.100
8.f00b 

Stochează statusul  
consimțământului privind 

cookie-urile a 
utilizatorului pentru 

domeniul curent. 

1 an 1 lună 

mozzart.c

om 

SRVID_VF  Sesiune 

 

Următorul tabel listează cookie-urile terțe părți pe care le folosim și de ce le folosim. 

Sursă 

Cookie  
Denumir
eCookie  

Funcție  Data expirării 

mozzart.co
m 

_gid Înregistrează un ID unic 
care este utilizat pentru a 

genera date statistice despre 
modul în care vizitatorul 

folosește site-ul. 

1 zi 

mozzart.co

m 

_ga Înregistrează un ID unic 

care este utilizat pentru a 
genera date statistice despre 

modul în care vizitatorul 

folosește site-ul. 

2 ani 

mozzart.co
m 

i18next Detectează setările limbii 
utilizatorului 

1 an 
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UTILIZAREA COOKIE-URILOR 

 

Este important de reținut că diferite cookie-uri realizează diferite acțiuni, 
mai jos fiind un rezumat al cookie-urilor utilizate pe acest site web. 

 
Cookie-uri necesare 

Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru ca site-ul nostru să funcționeze 
corect, permițându-vă să experimentați funcționalitatea completă a site-

ului nostru web, să vă deplasați pe site-ul nostru și să folosiți funcțiile 
noastre. Fără acestea, nu ați putea naviga între pagini sau nu ați putea 

utiliza anumite caracteristici vitale ale site-ului nostru web. Dacă nu doriți 
să colectăm astfel de informații, trebuie să încetați să utilizați site-ul 

nostru imediat. Prin continuarea utilizării site-ului nostru web, acceptați că 
aceste cookie-uri necesare sunt vitale pentru furnizarea de astfel de 

servicii și vor fi introduse pe browserul dvs. ca și normale. 
 

Cookie-uri privind performanța 

Aceste cookie-uri colectează și raportează informații agregate 
neidentificabile, ceea ce ne ajută să înțelegem performanțele site-ului și 

oferă informații despre modul în care site-ul este utilizat în prezent și cum 
poate fi îmbunătățit pentru vizitatori. Aceste cookie-uri oferă informații 

precum domeniile pe care le-ați vizitat, timpul petrecut pe site-ul web, 
ratele de răspuns la anunțuri, modelele de testare și orice probleme 

întâmpinate, cum ar fi mesajele de eroare. 
 

Cookie-uri de funcționalitate 

Aceste cookie-uri permit site-ului nostru web să își amintească dacă ați 

vizitat anterior site-ul sau alegerile pe care le faceți (cum ar fi preferințele 
dvs.) pentru a oferi o experiență online personalizată îmbunătățită. Acest 

lucru ne ajută să îmbunătățim modul de funcționare a site-ului nostru, de 
exemplu, asigurându-ne că utilizatorii găsesc ceea ce caută cu ușurință. 

Informațiile pe care le colectează aceste cookie-uri pot fi anonimizate și nu 

pot urmări activitatea de navigare individuală. De exemplu: amintirea 
setărilor utilizatorului, detectarea limbii a fost deja aleasă. i18next este un 

cookie tipic pentru funcționalitate. 
 

Cookie-uri target / publicitate  

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a furniza conținut care este mai 

relevant pentru dvs. și interesele dvs. Acestea pot fi utilizate pentru a 
difuza publicitate direcționată, pentru a vedea cum se deplasează 

vizitatorii pe site în timp ce îl vizitează, să numere numărul de utilizatori 
sau pentru a limita numărul de ori când vedeți o reclamă. De exemplu: 

_ga. 
 

GESTIONAREA COOKIE-URILOR 
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Cookie-urile noastre de performanță, funcționalitate și targetare / 

publicitate nu sunt strict necesare funcționării site-ului, dar vă vor oferi o 
experiență de navigare mai bună. Puteți șterge sau bloca aceste cookie-

uri, dar dacă faceți acest lucru, este posibil să fie necesar să reglați 
manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați site-ul nostru web 

și este posibil ca unele funcții și pagini ale site-ului să nu funcționeze în 

modul obișnuit. 
 

Majoritatea browserelor de internet sunt inițial configurate pentru a 
accepta automat cookie-urile. Puteți modifica setările pentru a bloca 

cookie-urile sau pentru a vă avertiza atunci când cookie-urile sunt trimise 
pe dispozitivul dvs. Dacă utilizați diferite dispozitive pentru a vizualiza și 

accesa site-ul nostru web (de exemplu computerul, smartphone-ul, tableta 
etc.), va trebui să vă asigurați că fiecare browser de pe fiecare dispozitiv 

este ajustat pentru a se potrivi cu preferințele cookie-urilor. 
 

Dacă nu doriți să acceptați cookie-uri, ar trebui să încheiați navigarea pe 
acest site, deoarece veți experimenta funcționalități limitate ale site-ului. 

Vă rugăm să rețineți că cookie-urile terță parte pot fi șterse modificând 
setarea cookie-urilor din browserul dvs., așa cum este descris în 

continuare la www.aboutcookies.org sau la www.allaboutcookies.org.  

 
De asemenea, puteți renunța la Google Analytics vizitând 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 

Vă rugăm să rețineți că orice modificare a setărilor cookie-urilor dvs. 

poate limita funcțiile la anumite site-uri web. 

 

Acest site web este deținut și operat de Mozzartbet Malta Ltd. Dacă aveți 

întrebări despre cookie-urile noastre sau despre prezenta Politică de 

Cookie, ne puteți contacta prin e-mail la: dpo@mozzartbet.com. 

MODIFICĂRI LA ACEASTA POLITICĂ COOKIE 

Orice modificări ale acestei Politici privind cookie-urile vor fi postate pe 

această pagină și vom lua toate măsurile necesare pentru a vă comunica 

orice modificare a acestei politici privind cookie-urile. Vă rugăm să reveniți 

frecvent pentru a vedea orice actualizări sau modificări ale prezentei 

politici privind cookie-urile. 

Această politică a fost revizuită și actualizată ultima dată la 12 decembrie 
2019. 
 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
mailto:dpo@mozzartbet.com

