Utilizarea de cookie-uri pe site-urile Web UPS.
Acest document de înştiinţare explică „ce sunt cookie-urile” şi tipurile de cookie-uri utilizate de UPS în
cadrul site-urilor sale Web.
Ce sunt cookie-urile?
Un „cookie” este un fişier text trimis de un site Web pe calculatorul unui vizitator, sau pe un alt dispozitiv
conectat la Internet, pentru a putea identifica în mod unic browserul vizitatorului sau pentru a stoca
informaţii sau opţiuni de configurare în programul de navigare.
UPS utilizează cookie-uri pe site-urile sale Web?
Da. UPS utilizează cookie-uri pe site-urile sale Web pentru a optimiza site-ul Web şi a furniza servicii şi
funcţionalităţi către utilizatorii săi. Puteţi restricţiona sau dezactiva utilizarea de cookie-uri din programul
dvs. de navigare; totuşi, fără cookie-uri, este posibil să nu puteţi utiliza toate caracteristicile site-urilor Web.
Ce tipuri de cookie-uri sunt utilizate pe site-urile Web UPS?
Cookie-uri strict necesare
Aceste cookie-uri sunt esenţiale pentru a efectua transferul sau solicitarea iniţiată de dvs. Printre exemple
se numără: reţinerea informaţiilor furnizate de dvs. pe măsură ce navigaţi pe site pentru a expedia sau
urmări un pachet şi gestionarea stării dvs. de conectare în timpul sesiunii.
Cookie-uri funcţionale
Aceste cookie-uri permit site-ului Web să memoreze alegerile dvs. pentru a vă oferi funcţionalităţi în
beneficiul dvs. De exemplu, cookie-urile funcţionale permit site-ului Web să memoreze opţiunile de
configurare specifice pentru dvs., precum ţara selectată şi menţinerea stării de conectare dacă aţi selectat
această opţiune şi afişarea expedierilor anterioare, a pachetelor monitorizate şi a altor funcţii personalizate.
Cookie-uri analitice
Aceste cookie-uri ne permit să colectăm date referitoare la utilizarea de către dvs. a site-ului Web, inclusiv
conţinutul pe care faceţi clic în timp ce navigaţi pe site-ul Web, în vederea îmbunătăţirii performanţei şi
designului site-ului Web. Aceste cookie-uri pot fi puse la dispoziţia furnizorului nostru terţ de instrumente
analitice, dar sunt utilizate exclusiv în scopuri legate de site-urile noastre Web.
Cookie-uri adresante
Aceste cookie-uri memorează informaţiile privind utilizarea de către dvs. a site-ului Web pentru a vă putea
oferi informaţii promoţionale şi alte informaţii adresate dvs. în cadrul site-ului nostru Web.
Cum dezactivez sau elimin cookie-urile?
Fiecare tip de program de navigare oferă modalităţi de a restricţiona şi a şterge cookie-urile. Pentru
informaţii suplimentare privind gestionarea cookie-urilor, vizitaţi linkul corespunzător de mai jos.
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