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POLITICA DE COOKIES PREMIUM PORC GROUP

PREAMBUL
Acest document explica politica de cookies a website-ului nostru www.dchi.dk.
1. Premium Porc Group (PPG) este un operator de date cu caracter personal asa cum
este definit de legislatia in vigoare, specific Regulamentul 679/2016 GDPR.
Aceasta inseamna ca societatea Premium Porc Group (PPG) este entitatea legala
care detine controlul datelor cu caracter personal colectate si decide asupra modului
de prelucrare, drept urmare ne-am implementat in procesele de afaceri o serie de
politici, proceduri, masuri tehnice si organizationale pentru securizarea acestor date
si pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
2. COOKIES
Atunci cand vizitati website-ul Premium Porc Group (PPG) http://www.dchi.dk vom
colecta informatii despre dumneavoastra utilizand programe denumite “cookies”,
programe care salveaza fisiere de mici dimensiuni pe echipamentul dumneavoastra.
Cookie-urile nu sunt virusi si ne permit noua sa va identificam la urmatoarea vizita pe
website-ul nostru, pentru a imbunatati si personalize serviciile pe care vi le oferim
prin intermediul website-ului nostru.
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3. FUNCTIONALITATEA COOKIE-urilor
Cookie-urile asigura functionarea corecta a website-ului nostru si sunt programe
(date) de dimensiuni foarte mici stocate pe computerul dumneavoastra care permit
webserver-ului nostru sa va “recunoasca” (in fapt sa identifice web browser-ul utilizat
de dumneavostra), in sensul in care va tine minte actiunile si preferintele
dumneavoastra in timp.
4. CATEGORII DE COOKIE-uri
Exista cateva categorii de cookie-uri:
o Cookie-uri de sesiune (temporare) - acestea sunt stocate temporar in dosarul
de cookie-uri al web browser-ului pentru ca acesta sa le memoreze pana cand
utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau inchide fereastra web browserului (de exemplu: in momentul logarii/delogarii pe un cont de utilizator);
o Cookie-uri Persistente - Acestea sunt stocate pe computerul dumneavoastra si
persista pe durata de viata prestabilita pentru cookie;
o Cookie-uri ale unor terte parti sunt tot cookie-uri persistente si sunt plasate
de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul
respectiv si care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui
utilizator, astfel incat sa fie transmisa publicitate cat mai relevanta pentru
utilizatori.
Exemple de cookies ale unor terte parti care exista pe website-ul nostru sunt cele de
la Google Analytics si Facebook.
5. NEACCEPTAREA COOKIE-URILOR
Toate web browser-ele moderne va dau optiunea sa nu acceptati cookie-urile. Trebuie
sa tineti cont de faptul ca daca nu acceptati cookie-urile este posibil ca anumite
pagini de pe website-ul nostru sa nu functioneze optim.
De exemplu, daca stergeti cookie-urile de pe dispozitivul dumneavoastra, toate
preferintele pe care le-ati configurat pentru website-urile pe care le vizitati (inclusiv
www.dchi.dk) se vor pierde, cum ar fi preferinta de limba romana.
Pentru modificarea preferintelor dumneavostra in ceea ce priveste cookie-urile va
recomandam, ca functie de web browser-ul utilizat, sa actionati conform
urmatoarelor ghiduri:
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o Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disablecookies-website-preferences
o Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=c
pn_cookies
o Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/blockor-allow-cookies
o Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

6. INFORMATII ADITIONALE DESPRE COOKIE
Informatii aditionale despre cookies pot fi aflate din urmatoarele surse:
o http://www.allaboutcookies.org
o http://youronlinechoices.com/uk/download-guide
7. CONTACT Premium Porc Group (PPG)
Pentru orice intrebari despre modul de utilizare a cookies in legatura cu website-ul
nostru www.dchi.dk va invitam sa ne contactati pe adresa de email
gdpr@premiumporc.com.
In cererea dumneavostra va rugam sa va identificati si sa detaliati solicitarea
dumneavoastra cu informatii despre relatia pe care o aveti cu Premium Porc Group
(PPG) si perioada.
Ne rezervam dreptul de a verifica identitatea dumneavoastra conform prevederilor
Regulamentului 679/2016 GDPR.
8. ACTUALIZAREA POLITICII COOKIES PREMIUM PORC GROUP (PPG)
Prezenta politica de cookies este revizuita periodic pentru a include toate masurile
tehnice si organizatorice introduse de Premium Porc Group (PPG) pentru
imbunatatirea functionalitatilor website-ului nostru www.dchi.dk si pentru a contribui
la un mediu informatic echilibrat si securizat.
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