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Această Politică privind cookie-urile se aplică organizației globale a entităților Sodexo
(denumite în continuare „Sodexo Pass ROMANIA” sau „noi”) pentru toate dimensiunile și
activitățile, în toate geografiile în care activăm. În cazul în care legislația locală impune un
nivel de protecție mai ridicat decât această politică pentru datele cu caracter personal,
inclusiv datele colectate prin intermediul modulelor cookie, legislația locală va avea
întotdeauna prioritate față de această politică privind modulele cookie.
Sodexo este Operatorul care colectează și prelucrează informațiile personale pe care le
furnizați pe diferitele noastre site-uri web, portaluri, aplicații și platforme („Site-ul nostru”).
Politica noastră privind cookie-urile își propune să vă arate cum respectăm confidențialitatea
tuturor vizitatorilor site-ului nostru.
Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale pe Site-ul nostru, vă
rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate online la
https://www.sodexo.ro/politica-de-confidentialitate/ sau să ne contactați trimițând un e-mail la
următoarea adresă de e-mail: privacy.ro@sodexo.com.

DEFINITII
Operator

Persoana fizica sau juridică, autoritatea publica, agenția sau alt organism care,
singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării
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sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau
criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul
Uniunii sau în dreptul intern;

Cookies

Astfel cum sunt definiți în Secțiunea 1 din acestă Politica

Site-ul nostru

Site-ul Sodexo Pass Romania website, portalul, aplicația sau platforma

Date Personale

Înseamna orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă
este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special
prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr
de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau
mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice,
genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Persoana Împuternicită

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția
sau alt organism care prelucrează datele cu caracter
personal în numele operatorului;

“noi” sau “al nostru”

Sodexo Pass Romania în calitate de Operator

“tu”

Vizitatorul/ Utilizatorului site-ului nostru

1. CE SUNT COOKIE-URILE ȘI TEHNOLOGIILE
SIMILARE?
Cookie-urile sunt fișiere mici, descărcate pe dispozitivul dvs. atunci când accesați Siteul nostru, cu scopul de a recunoaște dispozitivul dvs. sau de a stoca informații despre
preferințele sau acțiunile dvs. trecute. Acestea sunt utilizate pentru a vă ajuta să navigați în
mod eficient site-urile web și să îndepliniți anumite funcții.
Alte tehnologii de monitorizare, cum ar fi etichete de tip pixel sau semnalizatoare web („web
beacons”), pot fi, de asemenea, utilizate pe dispozitivul dvs. pentru a colecta identificatori unici
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asociati cu acesta și alte date, cum ar fi adresa dvs. IP. Etichetele de pixeli sau
semnalizatoarele web sunt imagini mici plasate pe o pagină web sau într-un e-mail. Web
beacon-ul funcționează ca o etichetă care înregistrează vizita unui utilizator la o anumită
pagină web sau vizualizarea unui anumit e-mail.
Unele tehnologii de monitorizare sunt specifice aplicațiilor mobile, cum ar fi SDK-urile
(Software Development Kit). SDK-urile sunt pachete de instrumente care ajută aplicațiile
noastre să funcționeze într-un mediu iOS sau Android. SDK-urile ne ajută să înțelegem cum
interacționați cu site-ul nostru și să colectăm anumite informații despre dispozitivul și rețeaua
pe care o utilizați pentru a le accesa, de asemenea, ajută aplicațiile noastre să comunice cu
terți prin ceea ce se numește interfață de programare a aplicațiilor sau API (de exemplu, atunci
când partajați conținut pe Facebook). SDK-urile pot colecta și trimite date înapoi către terțul
care le furnizează (de exemplu, Google sau Apple, Facebook etc.), care pot fi folosite pentru
a vă construi profilul ca utilizator al aplicației, care pot fi apoi folosite pentru anunțuri
direcționate.
Aceste tehnologii de monitorizare folosesc datele în același mod ca cookie-urile și ca atare
sunt supuse acestei politici.
Folosim termenul „Cookie-uri” în acest document pentru toate tipurile diferite de tehnologii de
urmărire, ca un facilitator pentru înțelegerea globală pe toate site-urile noastre.

2. CE COOKIE-URI PUTEM UTILIZA?
Tipurile de cookie-uri pe care le folosim pot fi:
► Cookie-uri de sesiune: aceste cookie-uri permit site-ului nostru să-și conecteze acțiunile
în timpul unei sesiuni de browser și sunt șterse automat la închiderea browserului;
► Cookie-uri persistente: aceste cookie-uri rămân stocate în terminalul dispozitivului
dvs.până când ajunge la o dată de expirare definită, care poate fi de zile sau minute. Acestea
pot fi utilizate pentru o varietate de scopuri, inclusiv amintirea preferințelor și alegerilor dvs.
atunci când utilizați un site sau pentru a ținta publicitate;
► Cookie-urile primare: sunt setate de un site web pe care îl vizitați la momentul respectiv,
în scopul de a vă îmbunătăți experiența;”;
► Cookie-uri terțe: sunt setate de un site web care aparține unui domeniu care este distinct
de domeniul Site-ului nostru vizitat așa cum este afișat în bara de adrese a browserului.
Mai precis, modulele cookie pe care le putem folosi pe site-ul nostru sunt clasificate după cum
urmează:
► COOKIE-URI STRICT NECESARE;
► COOKIE-URI FUNCȚIONALE;
► COOKIE-URI DE MĂSURARE A AUDIENȚEI;
► COOKIE-URI DE TARGHETARE (care de asemenea pot include cookie-uri ale
retelelor sociale)
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1. COOKIE-URI STRICT NECESARE
Cookie-urile strict necesare sunt module cookie care trebuie să fie prezente pentru ca Site-ul
să ofere funcțiile de bază și fără de care site-ul și funcționalitățile sale nu ar funcționa corect.
De obicei, acestea sunt setate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs. care reprezintă
o solicitare de servicii, cum ar fi setarea preferințelor dvs. de confidențialitate, autentificarea
sau completarea formularelor (de exemplu, pentru a vă înregistra la evenimente sau pentru a
oferi feedback). Ei pot, de asemenea, să vă mențină sesiunea deschisă atunci când vă
identificați pe site.
Consimțământul dumneavoastră nu este necesar pentru aceste Cookie-uri conform
reglementărilor aplicabile, dar ar trebui să fiți informat despre utilizarea lor.
Mai multe informații despre diferitele cookie-uri strict necesare utilizate pe site-ul nostru,
inclusiv perioada de păstrare a datelor, scopul și terții, dacă există, pot fi găsite în setările
cookie-urilor și în secțiunile 3 și 4 din această politică.

2. COOKIE-URI FUNCȚIONALE
Cookie-urile funcționale ne ajută să ne amintim setările pe care le-ați selectat sau să ne ajutăm
cu alte funcționalități atunci când utilizați site-ul nostru. Acest lucru ne ajută să ne amintim
preferințele dumneavoastră atunci când reveniți pe site-ul nostru.
Aceste module cookie îmbunătățesc funcționalitatea și personalizarea. Acestea pot fi setate
de noi sau de furnizori terți ale căror servicii le-am adăugat pe site-ul nostru. Puteți seta
browserul sau setările cookie-urilor pentru a bloca aceste module cookie, dar rețineți că, în
acest caz, unele sau toate aceste funcționalități ar putea să nu funcționeze corect și că unele
părți ale site-ului nostru ar putea să nu funcționeze.
Mai multe informații despre diferitele cookie-uri strict necesare utilizate pe site-ul nostru,
inclusiv perioada de păstrare a datelor, scopul și terții, dacă există, pot fi găsite în setările
cookie-urilor și în secțiunile 3 și 4 din această politică.

3. COOKIE-URI DE MĂSURARE A AUDIENȚEI
Modulele cookie de măsurare a audienței, care includ tehnologii de analiză, ne ajută cu
performanța și designul site-ului nostru. Această funcție ne permite să măsurăm de câte ori a
fost vizitată o pagină, să știm care pagini și funcționalități sunt cele mai și mai puțin populare
și să vedem cum vizitatorii se deplasează pe Site pentru a vă îmbunătăți experiența.
Aceste cookie-uri pot număra, de asemenea, vizitatorii care au venit pe site-ul nostru după ce
au vizualizat un banner publicitar Sodexo Pass România pe un site terță parte.
Dacă nu acceptați aceste module cookie sau vă retrageți consimțământul, nu vom avea nicio
informație justificativă pentru a îmbunătăți site-ul nostru sau pentru a determina cât de bine
este primit de utilizatorii noștri finali. Aceste module cookie, practic, vă permit să ne informați
cât de bine se descurcă site-ul nostru.
Informațiile colectate de aceste cookie-uri ar putea fi, de asemenea, agregate. Valorile,
rapoartele și statisticile de analiză a site-ului nostru, dacă sunt utilizate singure, nu ne permit
nouă sau furnizorilor noștri să identificăm un Utilizator individual. În acest caz, cookie-ul poate
să nu fie supus consimțământului dumneavoastră.
Vă puteți gestiona consimțământul și puteți găsi mai multe informații despre diferitele module
cookie de măsurare a audienței utilizate pe site-ul nostru, inclusiv perioada de păstrare a
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datelor, scopul și terții, dacă există, în setările cookie-urilor și în secțiunile 3 și 4 din această
politică.

4. COOKIE-URI DE TARGHETARE
Cookie-urile de targhetare și/sau „publicitate” pot fi instalate pe site-ul nostru de către noi și
partenerii noștri de publicitate pentru a prezenta reclame relevante pentru dvs. și pentru a
reflecta mai bine interesele dvs. în loc de reclame generice care ar putea să nu vă
intereseze. Aceste cookie-uri pot include cookie-uri de rețele sociale care vă permit să
partajați conținut pe rețelele sociale și să îmbunătățiți ușurința de utilizare a conținutului
nostru datorită butoanelor de partajare, în special către Facebook, Twitter și LinkedIn.
Rețelele sociale care furnizează butoanele de partajare vă pot identifica prin acest proces
numai dacă contul dvs. din rețeaua relevantă a fost activat pe terminalul dumneavoastră.
Sodexo nu are control asupra procesului utilizat de rețelele sociale pentru a colecta informații
despre dumneavoastră.
Cookie-urile de targhetare vă identifică în mod unic browserul și/sau dispozitivul dvs. Dacă
nu permiteți aceste cookie-uri, nu veți experimenta publicitatea noastră direcționată pe
diferite platforme. Cu toate acestea, este posibil să vedeți în continuare reclamele noastre
nedirecționate pe aceste platforme.
Aceste tipuri de cookie-uri colectează informații referitoare la originea vizitei dvs., locul în
care ați fost expus la reclamele Sodexo Pass Romania, ce caracteristică publicitară ați văzut,
dacă ați ajuns direct sau indirect pe site-ul nostru, dispozitivul pe care l-ați folosit pentru a
vizita site-ul nostru și care vă descarcă efectuat.
În plus, este posibil să folosim module cookie în anumite părți ale site-ului nostru pentru a
comunica cu furnizorii terți de date pentru a extrapola comportamentul dumneavoastră
digital. Acest lucru ne ajută să înțelegem comportamentul dvs. și să vă oferim publicitate mai
relevantă în viitor.
Vă puteți gestiona consimțământul și puteți găsi mai multe informații despre diferitele cookieuri de direcționare utilizate pe site-ul nostru, inclusiv perioada de păstrare a datelor, scopul și
terții, dacă există, în setările cookie-urilor și în secțiunile 3 și 4 din această politică.

3. TRANSFERURI
PERSONALE?

INTERNATIONALE

DE

DATE

Utilizarea unora dintre aceste Cookie-uri poate duce la transferuri internaționale ale datelor
dumneavoastră cu caracter personal către terți situati în țări terțe care nu oferă același nivel
de protecție a datelor cu caracter personal ca în Uniunea Europeană, și anume în Statele Unite
ale Americii în esență. Au fost încheiate acorduri formale de prelucrare a datelor cu acești terți,
dar acestea nu sunt considerate ca oferind garanții adecvate de către autoritățile de
supraveghere, în conformitate cu articolul 46 din GDPR.
Într-adevăr, riscurile asociate acestor transferuri internaționale de date cu caracter personal
sunt că, întrucât terții în cauză pot fi calificați ca furnizori de comunicații electronice serviciile,
autoritățile administrative și guvernamentale locale ar putea avea acces la datele
dumneavoastră personale în conformitate cu legile naționale de supraveghere aplicabile.
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Cu toate acestea, conform GDPR, aceste tipuri de transferuri internaționale de date cu
caracter personal sunt posibile dacă sunteți de acord în mod explicit cu transferul propus, după
ce ați fost informat despre posibilele riscuri ale unor astfel de transferuri pentru dumneavoastră
în calitate de persoana vizată din cauza absenței unei decizii de adecvare sau garanții
alternative adecvate.
Prin urmare, dacă sunteți de acord cu cookie-urile prin intermediul bannerului cookie sau al
setărilor cookie-urilor, vă rugăm să fiți conștient că sunteți de acord cu aceste transferuri și să
acceptați riscurile descrise mai sus. Dacă refuzați să vă dați consimțământul pentru acele
cookie-uri, aceasta nu va avea nicio consecință asupra utilizării de către dvs. a Site-ului.
Vă puteți gestiona consimțământul pentru cookie-uri și pentru transferurile de date cu caracter
personal și puteți găsi mai multe informații despre diferitele cookie-uri utilizate pe site-ul nostru,
inclusiv perioada de păstrare a datelor, scopurile și informațiile privind transferurile
internaționale de date cu caracter personal către terți, dacă este cazul (tip a datelor transferate,
măsuri de securitate implementate astfel încât transferurile să poată fi efectuate într-un mod
sigur pentru persoanele vizate, destinatari, etc.), în descrierea Cookie-urilor din setările cookie
și în Secțiunile 3 și 4 din această politică.

4. CÂT DE MULT SUNT PĂSTRATE COOKIE-URILE?
Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat când închideți sesiunea.
Cookie-urile persistente vor fi stocate pe dispozitivul dumneavoastră pentru o durată maximă
de 13 luni, cu excepția cazului în care ștergeți modulele cookie utilizând setările browserului
și ștergeți memoria cache a browserului.
Mai multe informații despre durata fiecărui cookie utilizat pe site-ul nostru pot fi găsite în
setările cookie-urilor.

5. CUM SĂ GESTIONAȚI COOKIE-URILE PE SITE-UL
NOSTRU?
Când vizitați pentru prima dată site-ul nostru, va apărea un banner care vizează obținerea
consimțământului dumneavoastră pentru utilizarea cookie-urilor. Atâta timp cât nu ți-ai
exprimat alegerea, acest banner va rămâne vizibil, în conformitate cu reglementările aplicabile
și nu vor fi instalate cookie-uri (altele decât cele strict necesare) pe dispozitivul tău.
Atâta timp cât nu ți-ai exprimat alegerea, acest banner va rămâne vizibil, în conformitate cu
reglementările aplicabile și nu vor fi instalate cookie-uri (altele decât cele strict necesare) pe
dispozitivul tău.
Când alegeți să refuzați cookie-urile, un cookie de renunțare va fi plasat pe dispozitivul
dumneavoastră, astfel încât să putem înregistra informațiile despre care v-ați opus utilizării
cookie-urilor. La fiecare șase (6) luni, vă vom cere să confirmați alegerea dvs. la instalarea
Cookie-urilor odată cu reapariția bannerului Cookie.
Dacă ștergeți cookie-ul de renunțare (prin ștergerea memoriei cache a browserului sau
folosind modul de confidențialitate, de exemplu), nu va mai fi posibil să vă identificați ca ați
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renunțat la utilizarea cookie-urilor. În consecință, vi se va oferi din nou posibilitatea de a alege
în ceea ce privește cookie-urile data viitoare când vizitați site-ul nostru.
Cookie-urile strict necesare nu necesită acordul dumneavoastră.
Pentru modulele cookie funcționale, de măsurare a audienței și de targhetare, vă puteți da
consimțământul sau le puteți refuza în orice moment prin:
► Utilizarea setărilor Cookie disponibile pe banner sau în orice moment pe site-ul nostru;
Setările cookie-urilor oferă toate informațiile despre scopul fiecărui cookie care ar putea
fi instalat pe dispozitivul dumneavoastră în „Detalii cookie”. Apoi puteți face o alegere
informată pentru fiecare dintre categoriile de Cookie-uri.
► Configurarea setărilor dispozitivului sau browserului pentru a accepta sau a refuza
modulele cookie.
Cu toate acestea, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că dacă dezactivați „cookie-urile” din
browserul dvs., nu veți putea experimenta complet unele functii ale site-ul nostru. De exemplu,
nu veți putea beneficia de conectarea automată și alte funcții de personalizare a site-ului
nostru.
Vă rugăm să rețineți că nu trebuie să uitați să configurați toate browserele diferitelor dvs.
terminale (tablete, smartphone-uri, computere). Există mai multe modalități de configurare a
browserelor, așa că ar trebui să vă referiți la secțiunea „Ajutor” a browserului pe care îl utilizați
pentru a înțelege cum să îl configurați și să vă exercitați opțiunile.
•

Folosind Google ChromeTM;

•

Folosind Mozilla Firefox TM;

•

Folosind Microsoft Edge TM;

•

Folosind Opera TM;

•

Folosind Internet Explorer TM;

•

Folosind Apple Safari TM.

Aveți și posibilitatea de a dezactiva următoarele cookie-uri de măsurare a audienței:
• Puteți dezactiva Cookie-urile „Google Analytics”, prin descărcarea modulului accesibil de la
următoarea adresă : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
• Puteți dezactiva eticheta Insight a LinkedIn, modificând setările dvs. de utilizator pe LinkedIn:
https://www.linkedin.com/psettings/
• Contentsquare este o soluție care ne oferă analize ale comportamentului utilizatorului pentru
a îmbunătăți experiența utilizatorului. Puteți dezactiva modulele cookie Contentsquare făcând
clic pe acest link: <a href="javascript:window._uxa.push(['optout']);">click here</a>
În ceea ce privește Cookie-urile de rețele sociale, vă rugăm să consultați politicile relevante
ale rețelei de socializare pentru a afla mai multe despre scopurile în care folosesc informațiile
colectate prin intermediul butoanelor de partajare și pentru a ști cum să vă exercitați alegerea.
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6. MODIFICĂRI LA ACEASTA POLITICĂ DE COOKIES
Putem modifica această politică privind cookie-urile după cum este necesar. Vă rugăm să
rețineți că această politică este probabil să se schimbe odată cu viitoarea intrare în vigoare a
oricărei noi reglementări sau legi aplicabile, și în special în Uniunea Europeană, Regulamentul
e-Privacy. Dacă se fac modificări ale politicii, poate dura până la 30 de zile lucrătoare până la
implementarea noilor practici de confidențialitate. Verificați periodic această pagină dacă doriți
să monitorizați modificările. Modificările acestei politici pot declanșa, de asemenea, să reapară
bannerul Cookie.

7. CONTACT
Dacă aveți întrebări sau nu simțiți că preocupările dumneavoastră au fost abordate în această
politică privind cookie-urile, vă rugăm să ne contactați trimițând un e-mail echipei locale de
protecție a datelor la privacy.ro@sodexo.com sau trimiteți întrebarea dvs. referitoare la
protecția datelor sau preocupare prin Formularul web de solicitare: Privacy Web Form
(onetrust.com)
Pentru mai multe informații despre drepturile dumneavoastră de protecție a datelor vă rugăm
să consultați Politica de confidențialitate online, Politica de confidentialitate - Sodexo Romania.
Dacă aveți o întrebare generală, care nu are legătură cu protecția datelor, vă rugăm să
contactați support.beneficiar.ro@sodexo.com

Ultima actualizare: 25 Mai 2022
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