
Informatii generale 

 
 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND UTILIZAREA MODULELOR COOKIE 

Informarea cu privire la utilizarea modulelor cookie se aplica interactiunilor dvs. cu website-ul 
nostru, www.backstage-systems.ro, plasate de catre Backstage Production Group International S.R.L., societate 
romana cu sediul in Str. Bucur, Nr. 4-6, Etaj 2, Ap. 12, cam. 5, sector 4, Bucuresti si adresa de corespondență la 
punctul de lucru din Str. Ipotesti, nr. 19, sector 4, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
J40/16584/2003, avand Cod Unic de Identificare 15972430 („Societatea” sau „Backstage”). Plasarea modulelor 
cookie si prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestora se face în conformitate cu reglementarile 
legale aplicabile si cu Politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Pentru noi, Backstage, securitatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt de o 
importanta semnificativa. Ca atare, vom lua toate masurile necesare si rezonabile in vederea asigurarii securitatii si 
confidentialitatii datelor cu caracter personal, precum si in vederea prelucrarii acestora in conformitate cu 
dispozitiile legale aplicabile si exclusiv in scopurile specificate mai jos.  

 Informatii generale despre fisierele cookie 

Cookie-urile sunt fisiere text pe care browserul dvs. le stocheaza cand vizitati site-ul, pentru ca acesta sa tina minte 
preferintele dvs. si anumite informatii (cum ar fi limba afisata si optiunile setate in site), astfel incat sa va ofere o 
experienta de navigare personalizata si optimizata din punct de vedere afisare si continut. Cookie-urile contin 
informatii despre IP-ul tau, despre tipul de browser, despre dispozitiv, despre anumite preferinte de navigare setate 
de dvs. pe site, chiar daca nu sunteti logat. Cookie-urile nu va pot identifica in mod direct, insa IP-ul dvs. poate fi 
asociat cu o tara, o localitate si un furnizor de acces la Internet. Cookie-urile pot fi stocate in browser de catre site-
ul vizitat sau de catre servicii partenere de analiza de trafic sau de publicitate. 

Ce cookie-uri folosim? 

Backstage foloseste cookie-uri de sesiune, cookie-uri cu o durata specifica de valabilitate si cookie-uri permanente. 
Cookie-urile de sesiune reprezinta fisiere temporare ce acceseaza anumite date despre dvs. sau despre dispozitivul 
dvs. pana la momentul inchiderii sesiunii sau a inchiderii browserului web, cand vor fi sterse definitive. Cookie-urile 
cu o durata specifica de valabilitate vor fi sterse la momentul expirarii acestei durate, iar cookie-urile permanente 
vor ramane active pe perioada nedeterminata. In cazul ultimelor doua categorii de cookie-uri, aveti posibilitatea de 
a le sterge manual, caz in care, de la acest moment, organizatia careia ii apartine modulul cookie nu va mai primi 
date din partea dvs. sau, dupa caz, a dispozitivului dvs. In josul paginii, puteti afla mai multe detalii despre stergerea 
manuala a modulelor cookie. 

Stergerea cookie-urilor 

In general, aplicațiile de trip browser permit salvarea implicita a cookie-urilor in dispozitivul dvs. Puteti modifica 
setarile browserului astfel incat acesta sa respinga in mod implicit instalarea oricarui cookie sau astfel incat sa fiti 
notificat de fiecare data cand un nou cookie este instalat in dispozitivul dvs. 

Pentru mai multe informatii privind controlul si prevenirea instalarii de cookie-uri, puteti gasi mai multe informatii 
mai jos, in functie de browserul utilizat de dvs. in mod curent. Va rugam sa luati in considerare faptul ca limitarea 
modulelor cookie poate afecta anumite functionalitati ale site-ului nostru. 

Internet Explorer / Microsoft Edge: 



(https://privacy.microsoft.com/ro-ro/privacystatement) 

Firefox: 

(https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor) 

Google Chrome: 

(https://www.google.com/chrome/privacy/) 

Safari: 

(https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/sfri11471/mac; 
https://support.apple.com/ro-ro/HT201265) 

 

Cookie-uri necesare 

Obligatorii 
Cookie-urile necesare sunt cookie-uri functionale, esentiale pentru functionarea site-ului si nu pot fi dezactivate. 
Acestea va permit sa accesati in mod securizat diferite sectiuni ale site-ului nostru. Aceste cookie-uri nu contin date 
personale prin care puteti fi identificat in mod direct. 

Denumire Organizatie Scop Tip Expirare 

SESSION backstage-
systems.ro 

Pastreaza identitatea vizitatorului pe parcursul accesarii 
diferitelor pagini din cadrul site-ului 

HTTP sesiune 

necessary backstage-
systems.ro 

Retine preferințele utilizatorului cu privire la acceptarea sau 
nu a cookie-urilor 

HTTP 1 an 

 

Cookie-uri functionale 
Permise 
Aceste cookie-uri activeaza functii utile ale website-ului, permitand exprimarea unor preferinte de catre vizitator, 
cum ar fi limba de utilizare a site-ului, tipul browserului, zona geografica a vizitatorului. 

Astfel de cookie-uri nu sunt utilizate in prezent de catre Backstage.  

 

Cookie-uri de analiza de trafic 
Permise 
Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a intelege modul in care vizitatorii nostri interactioneaza cu site-ul nostru. 
Prin intermediul acestor cookie-uri ajung la noi doar informatii anonime, sub forma statistica, privind utilizarea site-
ului nostru, pagini preferate, comportamentul dvs. Astfel, putem imbunatati experienta vizitatorilor. 

 Denumire Organizatie Scop Tip Expirare 



_ga backstage-
systems.ro 

Inregistreaza un ID unic pentru vizitator, in scopul 
generarii de date statistice cu privire la modul in care 
vizitatorii utilizeaza site-ul; utilizat de catre Google Tag 
Manager – presupune transferul informatiilor catre SUA 

HTTP 2 ani 

_gat backstage-
systems.ro 

Folosit de Google Analytics pentru a creste rata de 
solicitare – presupune transferul informatiilor catre SUA 

HTTP 1 zi 

_gid backstage-
systems.ro 

Inregistreaza un ID unic pentru vizitator, in scopul 
generarii de date statistice cu privire la modul in care 
vizitatorii utilizeaza site-ul; utilizat de catre Google Tag 
Manager – presupune transferul informatiilor catre SUA 

HTTP 1 zi 

_hjid backstage-
systems.ro 

Stabileste un ID unic pentru sesiune, permitand 
obtinerea de date cu privire la comportamentul 
vizitatorului pentru scopuri statistice – presupune 
transferul informatiilor catre SUA 

HTTP 1 an 

_hjid hotjar.com Stabileste un ID unic pentru sesiune, permitand 
obtinerea de date cu privire la comportamentul 
vizitatorului pentru scopuri statistice – presupune 
transferul informatiilor catre SUA 

HTTP Permanent 

 

 

Cookie-uri de marketing 
Permise 
Cookie-urile de marketing apartin unor servicii terte, ale unor organizatii impreuna cu care derulam activitati de 
marketing si publicitate. Acestea sunt folosite pentru a crea profiluri de marketing si pentru a va afisa reclame pe 
alte site-uri pe care le vizitati. Informatiile la care avem acces pe baza acestor cookie-uri nu reprezinta date care va 
pot identifica in mod direct; ele va pot identifica doar browserul. Acest proces nu presupune targetarea dvs. pentru 
marketing direct. Nu veti primi de la noi, prin simpla accesare a site-ului nostru si acceptarea acestui tip de cookie-
uri, informatii prin e-mail, sms sau alte canale de comunicare directa.  

Denumire Organizatie Scop Tip Expirare 

_fbp backstage-
systems.ro 

Folosit de Facebook pentru a afisa o serie de 
reclame din partea unor organizatii externe – 
presupune transferul informatiilor catre SUA 

HTTP 3 luni 

_gcl_au backstage-
systems.ro 

Folosit de Google AdSense pentru experimentarea 
eficientei publicitatii pe diferite pagini din cadrul 
site-ului – presupune transferul informatiilor catre 
SUA 

HTTP 3 luni 



_hjIncludedIn 
Sample 

backstage-
systems.ro 

Determina daca navigarea vizitatorului trebuie sa 
fie inregistrala intr-o anumita statistica – 
presupune transferul informatiilor catre SUA 

HTTP Sesiune 

fr facebook.com Utilizat de Facebook pentru a afisa o serie de 
reclame din partea unor organizatii externe – 
presupune transferul informatiilor catre Marea 
Britanie 

HTTP 3 luni 

NID google.com Inregistreaza un ID unic care identifica dispozitivul 
vizitatorului si utilizarea ID-ului pentru afisarea 
targetata a reclamelor – presupune transferul 
informatiilor catre SUA 

HTTP 6 luni 

paged/1p-
user-list/# 

google.com Neclasificat – presupune transferul informatiilor 
catre SUA 

Pixel Sesiune 

r/collect doubleclick.net Transmite catre Google Analytics informații cu 
privire la dispozitivul si comportamentul 
vizitatorului; urmareste vizitatorul chiar daca 
schimba dispozitivul si canalele de marketing – 
presupune transferul informatiilor catre SUA 

Pixel Sesiune 

test_cookie doubleclick.net Verifica daca browserul vizitatorului accepta 
cookie-uri – presupune transferul informatiilor 
catre SUA 

HTTP 1 zi 

tr facebook.com Utilizat de Facebook pentru a afisa o serie de 
reclame din partea unor organizatii externe – 
presupune transferul informatiilor catre Marea 
Britanie 

Pixel Sesiune 

 


