Politica de confidentialitate
Aceasta politica ("Politica de confidentialitate") descrie practicile cu privire la datele
personale pe care le colectam prin Site, care este gazduit si operat din Statele Unite.
Aceasta politica nu guverneaza colectia de informatii prin orice site decat acesta sau
colectiile de informatii gazduite de orice sponsor, subsidiar si companii afiliate
"Companii afiliate"). Pentru indivizi localizati in Uniunea Europeana, ar trebui sa fiti
constienti ca The Coca-Cola Company functioneaza dupa Safe Honor agreata de
Departamentul de Comert din Stale Unite si Uniunea Europeana, cu respect pentru
datele personale colectate de entitati localizate in EEA si transferate Companiei CocaCola din Statele Unite. Pentru informatii aditionale cu privirea la programul Safe Harbor,
vizitati site-ul Departamentului de Comert din Statele Unite. Va incurajam sa cititi
aceasta Politica inainte sa folositi site-ul nostru. Folosind acest Site, sunteti de acord cu
termenii si conditiile acestei Politici.
Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, va rugam nu folositi acest Site.
1. Informatia pe care The Coca-Cola Company o aduna prin acest Site The Coca-Cola
Company aduna doua tipuri de informatie: "Date Personale", informatie prin care un
individ poate fi identificat si "Informatie Agregata", prin care un individ nu poate fi
identificat.
a. Informatie agregata. Cand vizitezi sau interactionezi cu Site-ul, The Coca-Cola
Company si tertele pe care The Coca-Cola Company le-a contractat pentru a-i oferi
servicii, pot colecta informatii anonime prin trei surse: fisiere server log, cookies si pixel
tags.
i. Fisiere de pe server.
Adresa dumneavoastra IP identifica un numar care va este adresat automat
computerului dumneavoastra prin ISP (Internet Server Provider). Acest numar este
identificat si logat automat in fisierele de server ori de cate ori viziatati site-ul, impreuna
cu timpul vizitei si pagina pe care o viziati. Folosim adresa IP pentru a calcula nivelurile
de utilizare ale Site-ului, pentru a diagnostica problemele cu serverele si pentru a
administra Site-ul. Putem de asemenea sa folosim adresele IP pentru a comunica sau a
bloca accesul vizitatorilor ca nu sunt de acord cu Termenii de utilizare. Colectarea
adreselor IP este o procedura standard pe Internet si este utilizata automat de multe
website-uri. The Coca-Cola Company nu va colecta datele private individualizate, de

exemplu, nume, adresa, numar de telefon sau adresa de email (acestea vor fi numite
de aici inainte ‘date private’), decat in cazul in care le veti furniza prin dorinta proprie.
Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate, va vom ruga sa nu ne trimiteti
astfel de date. Datele care au fost trimise – in cazul in care nu este specificat altfel – pot
fi folosite in urmatorul mod: stocare si procesare pentru o mai buna intelegere a nevoilor
dumneavoastra si imbunatatirea produselor si serviciilor noastre; contactarea (in cadrul
promotiilor ; aceasta poate fi facuta de catre terte parti care vor actiona conform
instructiunilor noastre); inaintarea informatiilor compresate despre utilizatorii sau
vizitatorii site-ului nostru – decat exclusiv intr-o forma non – individualizata – catre terte
parti. Nu vom vinde, inchiria sau folosi in alte scopuri de marketing datele
dumneavoastra private sau cele ale unor terte persoane catre terte parti. Le cerem
parintilor sa ia la cunostinta ca The Coca-Cola Company va folosi datele private in
conformitate cu aceasta politica. In orice caz, datele private care sunt trimise voluntar
de catre copii in schimbul de emailuri, in sesiuni de chat sau pe Bulletin boards etc. pot
fi folosite de catre terte parti pentru emailuri nedorite. Deci, The Coca-Cola Company
sfatuieste toti parintii sa-si instruiasca copiii in folosirea responsabila si sigura a datelor
private.

Informatii Aditionale Stocate Automat
In anumite conditii, informatii tehnice non-individualizate pot fi stocate automat, de
exemplu, nu prin inregistrare, ci atunci cand ne vizitezi website-ul. Acest lucru poate fi
conectat, de exemplu, cu tipul de Internet Browser pe care il folositi, cu sistemul de
operare al calculatorului si cu domeniul website-ului de unde ati intrat pe website-ul
nostru.

ii. Cookies
Cookies sunt fisiere trimise de un server web pe calculatorul unei persoane cu scopul
de a arhiva. Cookies sunt standard in schimb, folosite de majoritatea website-urilor si
ajuta sa simplifice accesul continuu la un website specific si la utilizarea lui. Cookies nu
provoaca nici o dauna sistemului de operare al computerului sau fisierelor si numai
website-ul care a trimis un cookie specific poate sa citeasca, sa modifice sau sa stearga
cookie-ul. Daca nu doriti ca aceste informatii sa fie stocate prin cookies, majoritatea
browserelor au metode simple de a permite stergerea cookies-urilor stocate,
respingerea automata a cookies sau selectia dintre acceptari si respingere

Cookies nu produc daune sistemului instalat pe calculatorul dumneavoastra sau
fisierelor si doar website-ul care a trimis acel cookie specific poate citi, modifica sau
sterge acel cookie. Daca nu doriti ca aceste informatii sa fie stocate prin intermediul
cookies, majoritatea browserelor au metode simple care permit stergerea cookies
stocate, respingerea automata a cookies sau selectia intre acceptarea si respingerea
unor anumite cookies trimise catre calculatorul dumneavoastra. In orice caz, ar trebui sa
stiti ca respingerea cookies ingreuneaza si poate face chiar imposibil pentru
dumneavoastra sa « folositi » partia ale unui site.

iii. Informatii Plasate Automat pe Calculatorul dumneavoastra – Taguri Pixel
Site-ul poate folosi asa-numitele “taguri pixel”, “GIF-uri transparente” sau asemenea
ajutoare (numite in mod obisnuit “taguri pixel”) pentru a aduna date statistice de baza
asupra folosirii site-ului si a citatelor de reactii. Tagurile Pixel permit unui numar de
vizitatori care au vizitat anumite pagini pe site sa fie numarati, sa fie oferite servicii de
brand si analizarea eficacitatii promotiei si a campaniilor de publicitate. Cand sunt
folosite sub forma unor mesaje pe email formatatate HTML, tagurile pixel pot spune
expeditorului daca si cand emailul a fost deschis.

