Politica privind cookie-urile
Această politică cookie explică modul în care OCN MOGO LOANS SRL (în continuare - „noi”) utilizează cookie-uri pe site-urile
sale web, inclusiv mogo.md și primero.md. Dacă ați fost de acord, pe lângă cookie-urile care asigură funcționarea acestui site
web, alte cookie-uri, semnalizatoare web, pixeli sau tehnologii de stocare similare pot fi plasate pe browserul sau dispozitivul dvs.
de pe care accesați site-ul nostru web. Această politică explică ce cookie-uri folosește acest site web și în ce scopuri.
Puteți modifica setările cookie-urilor și renunța la fiecare categorie de cookie-uri (cu excepția cookie-urilor strict necesare), făcând
clic pe butonul „Setări cookie” de mai jos.
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Ce sunt cookie-urile și în ce scopuri le folosim?

Cookie-urile sunt fișiere text mici, care sunt stocate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați site-ul nostru web. Browserul folosește
cookie-urile pentru a redirecționa informațiile către site-ul web la fiecare vizită ulterioară, pentru ca site-ul web să recunoască
utilizatorul și să-și amintească opțiunile utilizatorului (de exemplu, alegerea limbii, informațiile de conectare și alte setări). Acest
lucru vă poate face următoarea vizită mai ușoară și site-ul vă poate fi mai util.
Folosim diferite tipuri de cookie-uri. Când accesați site-ul web, vom plasa cookie-uri strict necesare pe browserul sau dispozitivul
dvs. Alte tipuri de cookie-uri vor fi stocate numai dacă ați acceptat utilizarea acestor cookie-uri. Iată mai multe detalii despre
cookie-uri, care pot fi stocate pe dispozitivul sau browserul dvs. atunci când accesați site-ul nostru web.
1.

Cookie-uri strict necesare

Cookie-urile strict necesare ajută la ușurarea utilizării site-ului web prin furnizarea de funcții de bază, cum ar fi navigarea pe
pagini, selectarea limbii, autorizarea și completarea formularelor. Site-ul web nu va funcționa fără aceste cookie-uri și nu pot fi
dezactivate. Aceste cookie-uri nu dezvăluie identitatea utilizatorului și nici nu colectează informații despre utilizator. Acestea sunt
stocate pe dispozitivul utilizatorului până când browserul este închis.
2.

Cookie-uri analitice

Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța siteului nostru. Acestea ne ajută să știm ce pagini sunt cele mai puțin populare și să vedem cum se deplasează vizitatorii în jurul
site-ului. Toate informațiile pe care le primim de la aceste cookie-uri sunt în formă agregată. Folosim cookie-uri terțe, care sunt
setate pe dispozitivul dvs. pentru termenul stabilit de furnizorul de cookie-uri terță parte.
3.

Cookie-uri de marketing și direcționare

Aceste cookie-uri pot fi setate prin intermediul site-ului nostru de către partenerii noștri publicitari. Acestea pot fi utilizate de acele
companii pentru a-ți construi un profil al intereselor și pentru a-ți arăta reclame relevante pe alte site-uri. Nu stochează în mod
direct informații personale, ci se bazează pe identificarea unică a browserului și a dispozitivului dvs. de internet. Dacă nu permiteți
aceste cookie-uri, veți avea publicitate mai puțin direcționată. Aceste cookie-uri sunt setate pe dispozitivul dvs. pentru termenul
stabilit de furnizorul de cookie-uri terță parte.
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Cookie-uri terță parte

Site-ul nostru web folosește servicii de la terți, cum ar fi analize, pentru a ne anunța ce este popular pe site-ul nostru și ce nu,
făcând astfel site-ul nostru mai ușor de utilizat. Orice informație obținută de la cookie-uri terță parte este procesată de furnizorul
respectiv de servicii, așa că vă rugăm să citiți și politica de confidențialitate a acestor furnizori de servicii. Puteți renunța la
procesarea cookie-urilor terță parte în orice moment.
De exemplu, putem folosi cookie-uri Google Analytics pentru a măsura interacțiunile utilizatorilor noștri cu conținutul site-ului
nostru web. Aceste cookie-uri colectează informații despre interacțiunea dvs. cu site-ul web, cum ar fi vizite unice, vizite repetate,
durata sesiunii, activitatea site-ului.
De asemenea, putem folosi pixeli Facebook pentru a procesa informații despre activitatea unui utilizator pe site-ul nostru web,
cum ar fi site-ul web vizitat, identitatea Facebook, datele browserului și multe altele. Informațiile procesate din pixelii Facebook
sunt folosite pentru a difuza reclame pe baza intereselor dvs. prin Facebook, precum și pentru a măsura conversiile pe mai multe
dispozitive și interacțiunile utilizatorilor de pe site-ul nostru.
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Cum se controlează cookie-urile

Când vizitați site-ul nostru web, vi se afișează o declarație informativă conform căreia site-ul web folosește cookie-uri și vi se
solicită consimțământul pentru a activa cookie-urile analitice și de marketing. Dacă doriți să vă retrageți consimțământul sau să
modificați setările cookie-urilor, puteți face acest lucru făcând clic pe butonul Setări cookie de mai sus.
Vă puteți retrage consimțământul pentru cookie-uri analitice și / sau de marketing, precum și șterge toate cookie-urile stocate în
browser-ul dvs. ștergând istoricul cookie-urilor browserului. De asemenea, puteți configura browserul pentru a bloca salvarea

cookie-urilor. Dând clic pe butonul „Ajutor” din browserul dvs., puteți găsi instrucțiuni despre cum să împiedicați browserul să
stocheze cookie-uri, precum și ce cookie-uri sunt stocate deja și să le ștergeți, dacă doriți. Modificările aduse setărilor trebuie
făcute pentru fiecare browser pe care îl utilizați.
Puteți, de asemenea, să renunțați separat la ca activitatea dvs. pe site să fie disponibilă pentru Google Analytics prin instalarea
programului de completare pentru browserul de renunțare la Google Analytics, care împiedică partajarea informațiilor despre
vizita
site-ului
dvs.
cu
Google
Analytics.
Link
către
supliment
și
pentru
mai
multe
informații:https://support.google.com/analytics/answer/18188.
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Modificări ale politicii privind cookie-urile

Ne rezervăm dreptul de a modifica și modifica această Politică privind cookie-urile din când în când. Modificările intră în vigoare
imediat ce sunt încărcate pe site.
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Informații de contact

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau prezenta Politică privind cookie-urile sau doriți să vă
exercitați drepturile persoanei vizate, vă rugăm să ne contactați scriind la dpo@mogo.md.
Această politică privind cookie-urile este eficientă începând cu 15.06.2021

