Cookie-uri
1. Introducere
1.1

Ce este un „cookie”?

Fiecare cookie este unic browser-ului dvs. de căutare. Fiecare cookie este unic browser-ului dvs.
de căutare. Un cookie conține informații anonime care sunt trimise de la server-ul website-ului
pe care-l vizualizați la calculatorul dvs. sau pe telefonul dvs. mobil. Va fi stocat pe dispozitivul
dvs. și doar server-ul respectiv va putea să aibă acces la el sau să citească fișierul respectiv.
Cookie-urile pot fi trimise înapoi la server-urile website-ului cu informații actualizate pe măsură
ce navigați pe website.
Cookie-urile pot fi stabilite de website-ul pe care-l vizitați „cookie-urile primei părți”) sau pot fi
stabilite de o organizație care nu deține website-ul pe care-l vizualizați („cookie-urile unei terțe
părți”). De exemplu, acestea pot fi stabilite de alte website-uri care gestionează conținutul
paginii pe care o vizualizați sau de către o terță parte, respectiv o companie de analiză. Websiteul pe care-l vizitați ar putea de asemenea să încorporeze conținut al unor alte website-uri, iar
aceste website-uri pot de asemenea să-și stabilească propriile lor cookie-uri. Un website poate
utiliza rețeaua de reclamă a unei terțe părți pentru a face publicitate personalizată. Aceste cookieuri vor putea de asemenea să urmărească cum navigați pe mai multe website-uri.
Există două tipuri de cookie-uri și le descriem mai jos.
Cookie-uri din cadrul unei sesiuni
Cookie-urile din cadrul unei sesiuni sunt stocate doar temporar în timpul unei sesiuni de navigare
și sunt șterse de pe dispozitivul dvs. atunci când browser-ul este închis.
Cookie-uri persistente
Acest tip de cookie este salvat în calculatorul dvs. pe o perioadă fixă de timp (de obicei un an sau
mai mult) și nu este șters când se închide browser-ul. Cookie-urile persistente sunt utilizate
pentru a vă identifica de la o sesiune de navigare la alta, de exemplu, pentru a stoca preferințele
dvs. astfel încât acestea să fie memorate pentru vizita dvs. următoare.
2. Cum utilizează Wizz Air cookie-urile?
Website-ul nostru, wizzair.com, utilizează cookie-uri. The cookie-urile sunt plasate de Wizz Air Ungaria Ltd.
(sediu social înregistrat: 1185 Budapesta, BUD Nemzetközi Repülőtér (BUD International Airport) nr. clădire
221; numărul de înregistrare al companiei: 01-09-964332; operator date personale nr. 01001 („noi”, „pe noi,
nouă”, „ale noastre, al nostru, ai noștri”).
(a) Noi utilizăm cookie-rile pentru a îmbunătăți experiența dvs. ca utilizator prin faptul că
permitem website-ului nostru să vă identifice, fie pe durata vizitei dvs. ( utilizând „un
cookie de sesiune„) sau pentru vizite repetate (utilizând „un cookie persistent”).
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Cookie-urile pe care le utilizăm pot:
a) fi strict necesare pentru a vă permite să navigați pe website sau pentru a vă oferi
funcții de bază; sau
b) mări funcționalitatea website-ului nostru prin faptul că, de exemplu, stochează
preferințele dvs. Ele înregistrează opțiunile pe care le-ați ales (de exemplu,
numele dvs. de utilizator sau limba selectată) și ne permite nouă să vă punem la
dispoziție o experiență mai personală; sau
c) ne ajută pe noi să îmbunătățim performanța website-ului nostru pentru a vă oferi
dvs. ca utilizator o experiență mai bună. Informațiile furnizate de aceste cookieuri sunt anonime și ne ajută să înțelegem cum este folosit website-ul nostru de cei
care-l vizitează pentru a putea îmbunătăți astfel modul cum vă prezentăm
conținutul nostru. Aceste servicii sunt în general furnizate de companii
independente de cercetare și de măsurare și astfel cookie-urile pot fi ale unei terțe
părți.
Dacă nu am utiliza cookie-urile, website-ul nostru va crede că sunteți un utilizator nou de fiecare
dată când intrați pe o pagină nouă a website-ului nostru – de exemplu, atunci când vă introduceți
datele de utilizator și când treceți la o altă pagină, nu veți fi recunoscut și nu veți putea să
rămâneți conectat în continuare. De asemenea, utilizăm cookie-urile pentru a permite agenților
de publicitate să-și adapteze reclamele sau mesajele de marketing de exemplu, în funcție de locul
unde vă aflați sau de obiceiurile pe care aveți când navigați.
Trebuie să utilizăm toate cele trei categorii de cookie-uri ( strict necesare, de funcționalitate și de
performanță) pentru a menține eficiența website-ului nostru și pentru a vă pune la dispoziție un
website care este ușor de utilizat. Prin urmare, aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate în mod
independent și prin faptul că navigați în continuare pe website-ul nostru și prin utilizarea
serviciilor noastre online, sunteți de acord cu plasarea acestor cookie-uri pe dispozitivele dvs.
Website-ul nostru utilizează de asemenea și Cookie-urile de publicitate care vizează
comportamentul online care permit companiei Wizz Air să-și adapteze reclamele în funcție de
dvs. astfel încât website-ul să fie mai relevant pentru dvs. în baza punctelor de interes pe care le
căutați pe website-ul nostru și de locația geografică a adresei dvs. IP. Aceste cookie-uri sunt
plasate cu permisiunea noastră de către rețele de publicitate care sunt terțe părți.
3. Ce trebuie să faceți dacă nu vreți ca aceste cookie-uri să fie plasate.
Acceptarea plasării cookie-urilor este voluntară. Dacă preferați, puteți bloca unele sau toate
cookie-urile sau puteți șterge toate cookie-urile care au fost deja plasate. Puteți găsi toate
informațiile referitor la cum să controlați și / sau să dezactivați cookie-urile pe diferite tipuri de
browser la www.aboutcookies.org sau
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies (pentru Internet
Explorer), sau
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http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (pentru
Mozzilla/Firefox)
https://support.google.com/chromeos/answer/95647?hl=en (pentru Chrome)
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (pentru Opera)
http://support.apple.com/kb/ph5042 (pentru Safari)

Însă, trebuie să știți că, dacă blocați sau ștergeți cookie-uri strict necesare, de funcționalitate și /
sau de performanță care sunt trimise de website-ul nostru, nu veți putea utiliza website-ul pentru
a face rezervări și va trebui să sunați la Centrul de asistenţă telefonică pentru a continua cu
solicitarea dvs.
Puteți vedea tipurile de cookie-uri – utilizate pe website-ul Wizz Air și pentru informații
referitoare la cum puteți modifica setările și / sau dezactiva cookie-urile de publicitate care
vizează comportamentul online folosite de website-ul Wizz Air.
Aveți dreptul să cereți informații referitoare la procesarea datelor și să cereți rectificarea,
ștergerea sau blocarea datelor dvs. personale (dacă există) care au fost colectate prin plasarea
cookie-urilor. În cazul puțin probabil în care s-au încălcat drepturile referitoare la date personale,
aveți dreptul să apelați la Autoritatea de Supraveghere din Ungaria pentru Protecția (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;
telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) sau la alte
autorități competente (dacă există) sau instanțelor competente. Dacă legea în vigoare prevede
acest lucru, puteți de asemenea să obiectați la procesarea datelor (dacă este cazul). Drepturile
dvs. detaliate și măsurile pe care le puteți lua sunt stabilite de sub-capitolele 13-17 din Legea
CXII din 2011 privind Libertatea datelor și Autodeterminarea informațională.
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Tipurile de cookie-uri utilizate pe Site-ul de internet Wizz Air
1.1 Cookie-uri strict necesare

Aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru a vă permite să navigați pe site și să folosiți funcțiile
pe care le-ați solicitat în timpul rezervării (cum ar fi contul dvs. WIZZ). Aceste cookie-uri permit
serverelor noastre de web să răspundă la acțiunile dvs. pe website sau atunci când navigați pe
website în timpul unei rezervări. Nu ați putea parcurge procesul de rezervare fără acestea. Aceste
cookie-uri asigură de asemenea și o experiență constantă pentru utilizator în timpul vizitei pe
website-ul Wizz Air astfel încât să primiți informații actualizate și consecvente și, de asemenea,
pentru a permite echilibrarea fluxului de date pe wizzair.com pentru a oferi o viteză și o
performanță optimă atunci când navigați pe website-ul wizzair.com.
Cookie-uri strict necesare în timpul procedurii de rezervare care au fost plasate de Site-ul de
internet Wizz Air

Denumire cookie

Scop

ASP.NET_SessionId Acest cookie este utilizat pentru a vă permite să vă conectați la site-ul de
internet Wizz Air. Acest cookie va fi îndepărtat când încheiați sesiunea de
căutare.

1.2 Cookie-uri de funcționalitate
Aceste cookie-uri cresc funcționalitatea website-ului prin faptul că stochează preferințele dvs.
Cookie-urile de funcționalitate înregistrează informații referitoare la alegerile pe care le-ați făcut
(cum ar fi numele de utilizator sau limba) și ne permite nouă să oferim caracteristici și funcții
mai personalizate.
Exemple de cookie-uri de funcționalitate plasate de Site-ul de internet Wizz Air

Nume
cookie

Scop

Cultură

Acest cookie ne permite să reținem limba pe ați ales-o în timpul vizitei trecute și expiră în
decurs de un an.

1.3 Cookie-uri de performanță
Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru scopuri interne pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim
performanța website-ului și pentru a oferi utilizatorilor noștri o experiență mai bună. Informațiile
furnizate de aceste cookie-uri sunt anonime și ne ajută să înțelegem cum folosesc website-ul
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nostru cei care-l vizitează pentru a putea îmbunătăți modul cum vă prezentăm conținutului
nostru. Aceste servicii sunt în general furnizate de companii independente de cercetare și de
măsurare. În acest caz, aceste cookie-uri pot fi stabilite de o companie ca parte terță (cookie-uri
ale unei terțe părți). Cookie-urile unor terțe părți sunt identificate în lista de mai jos împreună cu
informațiile referitoare la cum puteți opta să nu le mai primiţi.
Însă, trebuie să știți că, dacă dezactivați aceste cookie-uri, nu veți putea utiliza website-ul și va
trebui să sunați la Centrul de asistenţă telefonică pentru a continua cu rezervarea zborului.
Exemple de cookie-uri plasate de site-ul de internet Wizz Air și de furnizorii noștri

Denumirea cookie- Scop
ului Wizz Air și a
furnizorului
Analiza Google

Acesta este un serviciu de analiză web care este furnizat de Google, Inc.
Analiza Google plasează un cookie pentru a evalua utilizarea acelor servicii
și pentru a întocmi un raport pentru noi în acest sens.
Dezactivați cookie-urile de analiză Google.

__utma

Cookie pentru analiză Google. De obicei acest cookie este scris pe browser
la prima vizită pe website-ul nostru de la browser-ul de web respectiv.
Dacă cookie-ul a fost șters de operatorul de browser și browser-ul respectiv
vizitează ulterior website-ul nostru, un nou cookie __utma va fi scris dar cu
o identificare unică diferită. În cele mai multe cazuri, acest cookie este
utilizat pentru a determina vizitatorii unici ai website-ului nostru și este
actualizat cu fiecare vizionare nouă a paginii. În plus, acest cookie este
prevăzut cu un număr de identificare unic care este utilizat de Analiza
Google pentru a asigura atât validitatea cât și accesibilitatea acelui cookie
ca o măsură suplimentară de securitate. Expiră în doi ani de la stabilire/
actualizare.

__utmb

Cookie de analiză Google. Acest cookie este utilizat pentru a stabili și a
continua sesiunea de utilizator pe acest website. Când un utilizator vizualizează o
pagină pe website, codul de analiză Google încearcă să actualizeze acest cookie.
Dacă nu găsește acest cookie, va fi scris unul nou și se va stabili o sesiune nouă.
De fiecare dată când un utilizator folosește o pagină diferită pe website, acest
cookie este actualizat pentru a expira în 30 de minute, asigurând astfel continuarea
unei singure sesiuni atâta timp cât activitatea utilizatorului continuă în intervale de
30 de minute. Acest cookie expiră atunci când activitatea unui utilizator se oprește
pe o pagină de pe site timp de mai mult de 30 de minute. Puteți modifica perioada
prestabilită de durată a sesiunii unui utilizator cu metoda
_setSessionCookieTimeout(). Expiră în 30 de minute de la stabilire/ actualizare.
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__utmc

Cookie de analiză Google. Acest cookie nu mai este utilizat de codul de
detectare ga.js pentru a determina statutul sesiunii. În trecut acest cookie
funcționa în conjuncție cu cookie-ul __utmb pentru a determina dacă să se
stabilească sau nu o nouă sesiune pentru utilizator. În scopuri de
compatibilitate inversă cu site-urile care încă mai folosesc codul de
detectare urchin.js, acest cookie va continua să fie scris și va expira atunci
când utilizatorul iese din browser. Însă, dacă însă vreți să vă corectați
erorile de urmărire a site-urilor și utilizați codul de detectare ga.js, nu
trebuie să interpretați existența acestui cookie ca având legătură cu o
sesiune nouă sau expirată.

__utmz

Cookie de analiză Google. Acest cookie stochează tipul de trimitere sau
recomandare folosită de către utilizator pentru a ajunge la site-ul nostru, fie
printr-o metodă directă, un link de trimitere, o căutare pe website sau o
campanie cum ar fi publicitate sau un link dintr-un email. Este utilizat
pentru a calcula traficul provenit dintr-un motor de căutare, campaniile de
publicitate și navigarea paginilor în cadrul website-ului nostru. Cookie-ul
este actualizat cu fiecare vizualizare a paginii pe website-ul nostru. Expiră
în 6 luni de la stabilire/ actualizare.

median_count

Cookie pentru detectarea scriptului. Oferă informații referitoare la numărul
de vizitatori și la paginile vizitate.

1.4.

Cookie-urile de publicitate care vizează comportamentul online

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a adapta mesajele de publicitate la fiecare utilizator.
Scopul acestor cookie-uri este să afle ce reclame sunt mai relevante în cazul dvs. în funcție de ce
anume căutați pe website-ul nostru și de locația geografică a adresei dvs. IP. Aceste cookie-uri
sunt plasate cu permisiunea noastră de rețele de publicitate care sunt terțe părți. Pentru mai
multe informații despre Cookie-urile de publicitate care vizează comportamentul online și cum
să alegeți să nu le acceptați vă rugăm să accesați: http://www.youronlinechoices.eu/.
Exemple de Cookie-urile de publicitate care vizează comportamentul online stabilite
pentru utilizatori
Identitatea furnizorului Scopul și explicația privitoare la modul cum se utilizează acel
cookie
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Adara Media

Appnexus

Gravity

Profilele de utilizatori care au fost create prin utilizarea cookie-urilor
permite programului Adara să arate reclame personalizate. Acele
reclame sunt extrem de relevante utilizatorului respectiv, în baza
căutărilor făcute recent de acesta și a comportamentului său online pe
website-ul www.wizzair.com. Dacă un utilizator vizitează pentru
prima dată website-ul www.wizzair.com și își dă consimțământul să
accepte acel cookie, atunci se creează un cookie în browser-ul
utilizatorului. Acel cookie în sine nu transportă alte informații decât
un identificator unic (de ex. ABC12345) care permite softului Adara
să recunoască utilizatorul pe web. Pentru că nu se adună informații
personale de identificare, Adara nu poate asocia acel cookie cu
numele, adresa sau alte informații personale ale unei persoane. De
îndată ce Adara a identificat un vizitator pe website-ul unei terțe părți,
Adara poate arată acelui utilizator o reclamă relevantă.
Scopul utilizării acestei metode de reperare este de a urmări
comportamentul, reperarea citind „pixelul de segmentare”, și de a
urmări performanța acolo unde codul de reperare citește ”pixelul de
convertire”.
Numele cookie-urilor sunt: sess (sesiunea expiră: 1 lună), uuid2
(expiră sesiunea: 3 luni), anj. (expiră sesiunea: 3 luni). Opțiunile de a
le refuza: http://appnexus.com/platform-policy#choices
Wizz Air poate utiliza aceste cookie-uri pe alte website-uri pentru a
modifica reclamele online în baza istoricului dvs. de navigare. Acest
lucru permite furnizorului de publicitate să adune informații despre
vizitele dvs. pe alte website-uri, despre reclamele care v-au fost
arătate și pe care ați dat clic. Puteți activa acest serviciu
la:http://api.worldgravity.com/static/optout.html

4. Partenerii Wizz Air
Când utilizați website-urile Partenerilor noştri, este posibil ca website-ul vizitat să plaseze un
cookie. Noi nu gestionăm aceste website-uri, prin urmare nu controlăm diseminarea acestor
cookie-uri. Ar trebui să verificați website-ul acelei terțe părți pentru a primi mai multe informații
în acest sens..
5. Modificări ale politicii privind cookie-rile
Revizuim cu regularitate această politică privind cookie-urile și ne rezervăm dreptul de a
modifica sau retrage prevederile politicii noastre privind cookie-urile în orice moment, doar la
discreția noastră unilaterală. Modificarea acestei politici privind cookie-urile poate avea loc în
mod special dacă acest lucru este necesar din cauza unor modificări în legislație, a practicilor
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autorităților competente, a nevoilor comerciale sau ale clientului sau a unor riscuri pentru
securitate nou descoperite. Această politică privind cookie-urile a fost actualizată ultima oară la
3 Noiembrie 2013. Dacă apar întrebări și comentarii în legătură cu această politică privind
cookie-urile, vă rugăm să apelați la customerrelations@wizzair.com. Această politică privind
cookie-urile se aplică concomitent cu Politica noastră de confidențialitate (http://wizzair.com/roRO/privacy_policy).
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