
POLITICA DE GESTIONARE A MODULELOR COOKIE 
(actualizată în ianuarie 2021) 

 
Prezenta Politică de gestionare a modulelor cookie (numită în continuare „Politica privind modulele 
cookie”) se referă la website-urile și aplicațiile (numite în continuare „Site-urile”) publicate de 
societatea BELIEVE SAS sau una din filialele sale, inclusiv TUNECORE (numite în continuare „Believe” 
sau „Noi”), utilizate de artiști, producători, manageri, companii producătoare independente, clienți, 
fani sau vizitatori (numiți în continuare „Dvs.”). Scopul acesteia este să vă ofere toate informațiile 
relevante referitoare la utilizarea modulelor cookie pe Site-urile noastre. 
 
1. Care este scopul politicii de gestionare a modulelor cookie? 
Scopul prezentei Politici de gestionare a modulelor cookie este de a vă informa cu privire la modulele 
cookie care sunt active pe Site-urile noastre, la drepturile Dvs. cu privire la acceptarea sau refuzul 
acestor module cookie și consecințele acestui accept sau refuz, la scopurile acestor module cookie și 
la durata păstrării acestora.  

2. Ce este un modul cookie? 
Modulele cookie (sau de urmărire) sunt fișiere de computer, ce conțin o anumită cantitate de 
informații, stocate pe dispozitivele Dvs. (computer, smartphone sau tabletă) atunci când vizitați Site-
urile Noastre. Modulele cookie sunt utile deoarece ne permit să vă recunoaștem dispozitivul sau 
terminalul când reveniți pe Site-urile noastre, și astfel să vă îmbunătățim experiența și navigarea pe 
Site-urile noastre, sau să vă oferim servicii personalizate, de exemplu prin stocarea de informații 
despre preferințele Dvs. pentru a vă recunoaște în timpul vizitelor următoare. Societățile terțe pot de 
asemenea depune module cookie când ne vizitați Site-urile în scopuri cum ar fi măsurarea audienței 
sau publicitate. Este foarte probabil că numai emițătorul modulelor cookie va citi sau va modifica 
informațiile conținute în acestea. Lista acestor societăți terțe este disponibilă pe Site-urile noastre (se 
va adapta dacă apare în Centrul de preferințe).  
 
3. Care este rolul societății Believe? 
În calitate de editor al Site-urilor noastre, avem responsabilitatea de a gestiona modulele cookie pe 
care le stocăm acolo și asigurăm controlul modulelor cookie stocate de societățile terțe. Atunci când 
decidem împreună cu o societate terță scopurile și mijloacele modulelor cookie folosite, ne asumăm 
împreună cu acea societate terță responsabilitatea pentru prelucrarea datelor. Atunci când 
societățile terțe acționează în calitate de subcontractori, fac acest lucru în numele nostru și pentru 
noi (de ex. agențiile de publicitate). 
 
4. Cum îmi pot seta preferințele referitoare la modulele cookie? 
Puteți seta modulele cookie pe care le acceptați sau refuzați în Preferences Centre (Centrul de 
preferințe), care este accesibil din orice pagină a Site-ului. Puteți modifica oricând aceste alegeri sau 
preferințe. Schimbarea sau refuzarea anumitor setări poate avea un efect asupra funcționării corecte 
a Site-urilor.  Acceptarea modulelor cookie constituie consimțământul Dvs. În cazul în care continuați 
navigarea prin închiderea Centrului de preferințe, toate modulele cookie vor fi refuzate. Pe lângă 
opțiunile de configurare oferite în Preferences Centre (Centrul de preferințe), puteți urma procedura 
pentru folosirea anumitor module cookie specifice dispozitivului Dvs.  Pentru mai multe informații 
contactați-ne la: http://www.allaboutcookies.org/.  Vă reamintim că în acest caz accesul la anumite 
promoții sau funcționalități ale Site-urilor pot avea de suferit. Site-urile noastre nu sunt în mod 
necesar compatibile cu semnale do-not-track (de neurmărire). 
 
5. Care module cookie sunt strict necesare?  
Sunt necesare modulele cookie strict tehnice care vă permit să navigați, să utilizați funcționalități ale 
site-urilor și să accesați zonele securizate (de ex. accesul al zona contului dvs. de client). Acestea sunt 
activate ca urmare a acțiunilor Dvs. pe Site-uri. Acestea nu stochează date cu caracter personal și nu 



necesită consimțământul Dvs. În absența acestor module cookie anumite funcționalități nu pot fi 
oferite. Vă puteți configura browserul să blocheze aceste module cookie, caz în care anumite părți 
ale Site-ului nu vor mai putea funcționa.  
 
Acestea sunt module cookie care permit din punct de vedere tehnic următoarele:  
 

- Menținerea preferințelor Dvs. în Preferences Centre (Centrul de preferințe); 
- Autentificarea dvs. și securizarea acestei autentificări (de ex. limitarea accesului roboților sau 

limitarea tentativelor de acces neașteptat); 
- Păstrarea conținutului unui coș de cumpărături pe site-ul unui comerciant și facturarea 

produselor sau serviciilor după achiziție;  
- Personalizarea interfeței (preferința pentru o anumită limbă de prezentare a unui serviciu), 

atunci când această personalizare este un element intrinsec și dorit al serviciului. Aceste 
module cookie sunt folosite pentru a crea un identificator folosind date colectate automat de 
pe un dispozitiv pentru caracteristici specifice (de ex. adresa IP). Acest identificator poate fi 
utilizat pentru a reidentifica un dispozitiv; 

- Pentru a echilibra încărcarea echipamentului ce contribuie la un serviciu de comunicații; 
- Pentru a permite site-urilor cu plată să limiteze accesul liber la o mostră de conținut 

(cantitate predefinită și/sau o perioadă de timp limitată); 
- Pentru a măsura audiența (numai în cazurile în care consimțământul nu este necesar) dacă:   

o Modulele cookie sunt strict limitate la măsurarea audienței Site-urilor (măsurarea 
performanței, detectarea problemelor de navigare, optimizarea performanțelor 
tehnice sau ergonomiei, estimarea puterii serverelor necesare, analizarea 
conținutului consultat) pentru contul nostru exclusiv;  

o Acestea nu permit urmărirea globală a navigației Dvs. pe diferite site-uri și aplicații; 
o Datele colectate sunt folosite exclusiv pentru a produce statistici anonime; 
o Datele colectate nu permit verificarea încrucișată cu alte date și datele sunt 

transmise către terți.  
 
6. Care module cookie sunt opționale?   
 

-   Module cookie pentru măsurarea audienței și analiză: Acestea colectează informații care 
ne permit să aflăm modul în care Dvs. utilizați Site-urile (de ex. care pagini sunt vizitate cel 
mai frecvent sau dacă pe site se afișează un mesaj de eroare). Acestea necesită 
consimțământ când partenerii care trimit modulele cookie indică faptul că reutilizează datele 
pentru propriile scopuri. 

 
- Module cookie pentru măsurarea performanței reclamelor: analiza audienței și dezvoltarea 

de produse, inclusiv performanța reclamelor, și măsurarea eficacității conținutului și 
publicității personalizate. 

- Module cookie pentru măsurarea performanțelor conținutului: Analiza și măsurarea 
audienței, performanței și eficacității conținutului pe care Dvs. l-ați vizionat sau cu care ați 
interacționat. Modulele cookie pot fi utilizate pentru a îmbunătăți produsele, conținutul și 
software-ul existente, sau pentru a dezvolta noi produse. 

- Module cookie pentru a permite cercetării de piață să genereze date de audiență: acestea 
permit partenerilor terți să afle mai multe despre audiențele care vizitează Site-urile, 
utilizează aplicațiile și văd reclamele.  

 
7. Ce sunt modulele cookie funcționale care oferă o experiență mai personalizată? Aceste module 
cookie stochează informații despre Dvs., cum ar fi țara din care vizitați Site-ul, limba folosită sau 
regiunea în care vă aflați. Aceste informații pot fi apoi folosite pentru a vă oferi o experiență mai 
adecvată conform alegerilor Dvs. Informațiile colectate de aceste module cookie pot fi anonimizate. 



Modulele cookie nu pot fi folosite pentru a urmări activitatea pe alte site-uri. Acestea pot fi activate 
de noi sau de terți ale căror servicii sunt folosite pe paginile Site-urilor. Dacă le refuzați, unele Servicii 
sau toate Serviciile Site-ului pot să nu funcționeze corect.  
 

- Modulele cookie care stochează și accesează informații stocate pe un dispozitiv sau 
terminal: acestea sunt identificatori ai dispozitivului sau terminalului Dvs., sau alte informații 
ce pot fi stocate sau accesate pe dispozitiv sau terminal direct de către parteneri.  

- Module cookie care leagă diverse dispozitive sau terminale de Dvs. sau de familia Dvs.  
- Module cookie de geolocalizare de precizie: pentru a colecta și procesa date exacte de 

geolocalizare (precizie de câțiva metri) pentru unul sau mai multe scopuri.  
- Module cookie pentru potrivirea și combinarea surselor de date offline:  pentru a face 

posibilă combinarea datelor obținute offline cu date colectate online pentru unul sau mai 
multe scopuri.  

- Module cookie care permit analiza activă a caracteristicilor terminalului în scopul identificării:  
pentru a permite partenerilor terți crearea unui identificator folosind datele colectate printr-
o analiză activă a terminalului pentru identificarea unor caracteristici specifice (de ex. fontul 
sau rezoluția ecranului). Acestea pot fi utile și pentru reidentificarea unui terminal pe baza 
identificatorului creat.   

 
8. Care module cookie sunt folosite pentru personalizarea publicității?                    
          
Aceste module cookie colectează informații despre obiceiurile Dvs. de navigare, astfel încât 
publicitatea oferită este mai relevantă pentru interesele Dvs. Acestea sunt folosite atât pentru a 
limita numărul de afișări ale unei reclame sau campanii promoționale cât și pentru a-i măsura 
eficacitatea. Acestea sunt de regulă inserate de către o terță parte cu consimțământul Nostru. 
Acestea înregistrează website-urile vizitate și aceste informații pot fi distribuite agențiilor de 
publicitate. Adeseori aceste module cookie vor fi legate de o funcționalitate a site-ului oferită de o 
organizație terță. Dacă nu acceptați aceste module cookie, publicitatea dvs. va fi mai puțin 
personalizată. 
 

- Acestea permit selectarea publicității standard: în funcție de conținutul editorial consultat, 
aplicația utilizată, locația aproximativă (minimum 500 metri), tipul de terminal folosit, adresa 
IP, URL, etc.  

- Sau pentru a crea un profil personalizat și a selecta reclame sau conținut personalizat: pe 
baza intereselor Dvs. (colectarea activităților, intereselor, site-urilor, aplicațiilor sau 
conținutului vizionat, datele demografice și de localizare ale Dvs.).  

- Module cookie pentru dezvoltarea de noi produse: Aceste module cookie permit 
partenerilor terți să folosească informații pentru a-și îmbunătăți produsele existente prin 
adăugarea de noi funcționalități. De asemenea, permit dezvoltarea de noi produse și crearea 
de noi modele și algoritmi folosind învățarea automată.  

 
9. Ce sunt modulele cookie de la rețelele de socializare și platformele de muzică?    
Aceste module cookie vă permit să vă distribuiți experiența pe rețelele de socializare (Facebook, 
Twitter, Instagram, Google Plus, Pinterest, etc.) și platformele de muzică (Deezer, Spotify, Apple 
Music, etc). Aceste module cookie nu sunt sub controlul societății BELIEVE. Chiar dacă nu folosiți 
butoanele de distribuire sau aplicațiile asociate, este posibil ca rețelele de socializare să vă 
urmărească navigarea dacă sesiunea sau contul Dvs. sunt deschise pe computer în acel moment. 
Această colectare de informații poate fi legată de publicitate sau de activitățile de personalizare în 
conformitate cu politica de confidențialitate specifică fiecărei rețele de socializare.  
 
Puteți accepta sau refuza toate modulele cookie opționale și vă puteți modifica opțiunea în orice 
moment din Preferences Centre (Centrul de preferințe). 



 
10. Cât timp vor fi păstrate modulele cookie?  
Stocăm modulele cookie timp de 6 luni, cu excepția anumitor module de măsurare a audienței, care 
sunt stocate timp de 13 luni (numai acelea pentru care consimțământul nu este obligatoriu).  
 
Pentru informații suplimentare, consultați Politica Noastră de confidențialitate. 
 

 


