POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE
Această politică privind modulele cookie se aplică site-urilor enumerate la sfârșitul acestei politici,
care sunt operate sau controlate de AGCO Corporation („AGCO”).
Ce se înțelege prin module cookie?
Modulele cookie sunt mici fișiere de text care sunt salvate în calculatorul dumneavoastră sau în orice
alt dispozitiv atunci când vizitați un site. Acestea sunt în general folosite pentru a face site-urile să
funcționeze, pentru a vă urmări acțiunile pe site și pentru a reține datele dumneavoastră de conectare
etc.
Există diverse tipuri de module cookie, care pot fi diferențiate în funcție de originea, funcția și durata
lor de viață. Printre principalele caracteristici ale modulelor cookie se numără următoarele:


modulele cookie originale sunt cookie-uri salvate de site-ul pe care îl vizitați, în timp ce
modulele cookie terțe sunt salvate de alt site decât cel pe care îl vizitați. Rețineți că nu
avem niciun control asupra colectării sau utilizării ulterioare a datelor de către terți. Este
posibil să folosim module cookie terțe în scopuri de „social listening” (adică, putem primi
informații de la terțe servicii de rețele sociale pe care le folosim, dacă informațiile respective
sunt relevante pentru marca noastră). Puteți controla aceste module cookie, după cum se
arată mai jos;



modulele cookie necesare sunt necesare pentru a permite operarea tehnică a unui site (de
exemplu, acestea vă permit să navigați pe un site și să îi folosiți caracteristicile);



modulele cookie de performanță colectează date despre performanța unui site, cum ar fi
numărul de vizitatori, timpul petrecut pe site și mesajele de eroare;



modulele cookie de funcționalitate îmbunătățesc funcționalitatea unui site prin reținerea
preferințelor dumneavoastră (cum ar fi limba, regiunea, datele de conectare etc.);



modulele cookie țintite/publicitare permit unui site să vă transmită reclame personalizate;



modulele cookie de sesiune sunt module cookie temporare care sunt șterse la închiderea
browserului, spre deosebire de modulele cookie persistente sau permanente care rămân
pe dispozitivul dumneavoastră până când le ștergeți manual sau până când le șterge
browserul, în funcție de perioada specificată în fișierul modulului cookie persistent.

Pentru mai multe informații privind toate aspectele legate de modulele cookie, accesați
www.allaboutcookies.org. Rețineți că AGCO nu are nicio legătură cu site-ul terț în cauză și nici nu
este răspunzătoare pentru acesta.
De ce utilizăm module cookie?
Putem folosi module cookie pentru:
 a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea site-ului nostru;
 a adapta site-ul și produsele noastre la nevoile și preferințele dumneavoastră;
 a procesa comenzile de achiziție; și
 a analiza modul în care site-ul nostru folosește și compilează statistici anonime și agregate.
Nu folosim informațiile colectate pentru a crea profiluri de utilizatori.
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Ce tipuri de module cookie folosim?
Modulele cookie utilizate pe site-urile AGCO sunt prezentate în tabelele din Anexa 1 la această
politică.
Rețineți că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, asociată modulelor cookie și în
alte
scopuri,
este
guvernată
de
Politica
noastră
de
confidențialitate
http://www.agcocorp.com/privacy.html.
În plus, putem folosi și semnalizatoare web (sau fișiere .GIF transparente) și alte tehnologii similare
pe lângă sau împreună cu modulele cookie. Un semnalizator web este de regulă o imagine grafică
transparentă (de obicei de 1 pixel x 1 pixel), care este plasată pe un site sau într-un mesaj e-mail și
care ne ajută să înțelegem comportamentul vizitatorilor site-ului nostru. Pentru mai multe informații
privind semnalizatoarele web, accesați http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/. Rețineți că
AGCO nu are nicio legătură cu site-ul terț în cauză și nici nu este răspunzătoare pentru acesta.
O mare parte din site-urile AGCO folosesc Google Analytics, un serviciu de analiză web pus la
dispoziție de Google, Inc. („Google”). Google Analytics folosește „module cookie”, mai precis fișiere
text pe care le plasează pe computerul dumneavoastră pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în
care este utilizat de utilizatori. Informațiile generate de modulul cookie despre modul în care utilizați
site-ul (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise și salvate de serverele Google în Statele
Unite.
Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul în care utilizați site-ul, pentru a compila
rapoarte privind activitatea pe site destinate operatorilor site-ului și pentru a furniza alte servicii legate
de activitatea pe site și utilizarea Internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații
terților, dacă acest lucru este obligatoriu prin lege sau dacă terții respectivi prelucrează informațiile în
numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date pe care le deține. Puteți
refuza să folosiți modulele cookie realizând setările corespunzătoare în browserul dumneavoastră,
totuși rețineți că, dacă procedați astfel, este posibil să nu mai puteți folosi toate funcționalitățile siteului. Prin folosirea site-urilor AGCO, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către
Google în modul și în scopurile stabilite mai sus.
Pentru mai multe informații, vizitați http://www.google.com/analytics/.
Cum puteți controla modulele cookie și semnalizatoarele web?
Majoritatea browserelor de Internet sunt setate să accepte automat module cookie. În funcție
browserul utilizat, îl puteți seta să vă avertizeze înainte de a accepta module cookie sau îl puteți seta
să le refuze. Accesați butonul „Ajutor” (sau alt buton similar) din browserul dumneavoastră pentru a
afla mai multe despre cum puteți face acest lucru.
Dezactivarea modulelor cookie vă poate afecta experiența pe site-urile noastre.
Dacă folosiți dispozitive diferite pentru a accesa site-urile noastre, va trebui să vă asigurați că fiecare
browser de pe fiecare dispozitiv este setat conform preferințelor dvs. cu privire la cookie-uri.
Pentru mai multe informații privind modul de gestionare a modulelor cookie, accesați
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Rețineți că AGCO nu are nicio legătură cu site-ul
terț în cauză și nici nu este răspunzătoare pentru acesta.
În plus, puteți renunța la modulele cookie vizitând următoarele site-uri și selectând modulele cookie la
care
ați
dori
să
renunțați:
http://www.aboutads.info/choices/#completed
și
http://www.youronlinechoices.com/. Rețineți că AGCO nu are nicio legătură cu site-urile terțe în cauză
și nici nu este răspunzătoare pentru acestea.
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Site-uri care intră sub incidența acestei politici
Această politică se aplică site-urilor operate sau controlate de AGCO și enumerate în Anexa 2 la
această politică.

Ultima actualizare: 23/05/2018
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Anexa 1
Trecere în revistă a modulelor cookie folosite pe site-urile AGCO

Module cookie strict necesare

Denumire

Scop și date stocate

Expirare

__cfduid

Acest modul cookie este pentru servicii Cloudflare. Este un modul
cookie de securitate, folosit pentru a identifica fiecare client din
spatele unei adrese IP partajate și pentru a aplica setări de securitate
pentru fiecare client în parte. Nu poate fi dezactivat. Nu reține date
cu caracter personal.
Acesta este un modul cookie împotriva falsificării, setat de aplicații
web dezvoltate folosind tehnologii ASP.NET MVC. Este conceput să
oprească postarea neautorizată de conținut pe un site, fiind cunoscut
și sub denumirea de Cross-Site Request Forgery. Nu reține informații
despre utilizator și este distrus la închiderea browserului.
Această denumire de modul cookie este asociată unui plug-in
Wordpress multilingv de la WPML. Stochează o valoare lingvistică
pentru site. Dacă modulul cookie este setat ca răspuns la o acțiune a
unui utilizator sau la cerere și atât timp cât durata sa de viață este
scurtă, acesta poate fi tratat ca fiind strict necesar.
Acest modul cookie este utilizat de site-uri care folosesc platforma de
tehnologie .NET de la Microsoft. Permite site-ului să păstreze un ID de
utilizator anonim pentru a monitoriza utilizatorii unici dintr-o sesiune,
fără ca aceștia să se conecteze sau să se identifice în alt mod.
Afinitatea sesiunii pe bază de module cookie - caracteristica de
afinitate a sesiunii pe bază de module cookie este utilă atunci când
doriți să păstrați o sesiune utilizator pe același back-end. Prin
utilizarea modulelor cookie gestionate de gateway, gateway-ul pentru
aplicații poate direcționa traficul ulterior de la o sesiune utilizator la
același back-end în scopul prelucrării. Această caracteristică este
importantă în cazurile în care starea sesiunii este salvată local pe
serverul back-end pentru o sesiune utilizator.
Modul cookie de sesiune de uz general pentru platformă, folosit de
site-uri scrise cu tehnologii .NET de la Microsoft. De obicei, este
utilizat pentru a păstra o sesiune utilizator anonimizată de către
server.
Acest modul cookie este asociat în general utilizării ca modul cookie
de sesiune de uz general pentru platformă, folosit de site-uri scrise cu
tehnologii ASP de la Microsoft. Structura denumirii modulului cookie
este o rădăcină comună - ASPSESSIONID, urmată de o serie de litere
unice. De obicei, este utilizat pentru a păstra o sesiune utilizator
anonimizată de către server.
Acest modul cookie este asociat în general utilizării ca modul cookie
de sesiune de uz general pentru platformă, folosit de site-uri scrise cu
tehnologii ASP de la Microsoft. Structura denumirii modulului cookie
este o rădăcină comună - ASPSESSIONID, urmată de o serie de litere
unice. De obicei, este utilizat pentru a păstra o sesiune utilizator
anonimizată de către server.
Asociere cu coșul de cumpărături al clientului. (Standard
Magento/strict necesar)
Moneda asociată vizualizării selectate pentru magazin. (Standard
Magento/strict necesar)
Articolele din lista Comparare produse a clientului. (Standard
Magento/strict necesar)

28/03/2019

__RequestVerificationToken

_icl_current_language

.ASPXANONYMOUS

ApplicationGatewayAffinity

ASP.NET_SessionId

ASPSESSIONIDQQARBTCD

ASPSESSIONIDSADRDCRS

CART
ccy
COMPARE
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Sesiune

30 de zile

30 de zile

Sesiune

Sesiune

Sesiune

Sesiune

Sesiune
1 zi
1 zi

CookieConfirm
dnn_IsMobile
DotNetNukeAnonymous

DotNetNukeSession

frontend

guest
JSESSIONID

la_chatanexpert

laravel_session

pardot
PHPSESSID

store
um_IsMobile
USERNAME_CHANGED

videoCDN
visitor_id71092

visitor_id71092-hash

X-Mapping-xxxxxxxx
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Strict necesar - utilizat pentru a identifica dacă un utilizator a
confirmat exonerarea de răspundere asociată modulelor cookie.
Strict necesar - utilizat pentru a identifica dacă dispozitivul este unul
mobil.
Strict necesar - utilizat de sistemul de administrare a conținutului
DNN (care fusese utilizat ca bază tehnică pentru fendt.tv) pentru a
identifica utilizatorul anonim (neconectat) de-o manieră tehnică.
Strict necesar - utilizat de sistemul de administrare a conținutului
DNN (care fusese utilizat ca bază tehnică pentru fendt.tv) pentru a
identifica sesiunea serverului web de-o manieră tehnică.
Modul cookie asociat de regulă platformei de eCommerce Magento.
Scopul nu este în prezent cunoscut, dar, cel mai probabil, stochează
un ID de sesiune. Pare să fie necesar pentru o funcționalitate mai
bună a site-ului.
Acest modul cookie este folosit pentru utilizatorii de pe site-ul
JotForm.
Modul cookie de sesiune de uz general pentru platformă, folosit de
site-uri scrise în JSP. De obicei, este utilizat pentru a păstra o sesiune
utilizator anonimă de către server.
LeadAnywhere (AGCO Connect). Codul de urmărire LA este plasat pe
site-urile noastre și le permite să afișeze o casetă de chat (Chat cu un
expert) pentru vizitatorii site-ului.
CDN-ul menționat anterior este creat deasupra unui cadru denumit
Laravel și generează un modul cookie pentru orice conexiune la
acesta, pentru a păstra rapide toate solicitările de imagini.
Acesta previne, de asemenea, un atac DoS (refuz-serviciu) la serviciu.
Este și un modul cookie de protecție.
Pardot - ID vizitator unic. Valoarea pardot este setată la conectarea
ca utilizator pardot.
Modul cookie generat de aplicații pe bază de limbaj PHP. Este un
identificator de uz general utilizat pentru a păstra variabilele
sesiunilor utilizator. De regulă, este un număr generat aleator; modul
de utilizare diferă de la un site la altul, însă un exemplu bun este
menținerea unui utilizator „conectat” de la o pagină la alta.
Vizualizarea magazinului sau limba selectată de către cumpărător.
(Standard Magento/strict necesar)
Acest modul cookie este folosit pentru a identifica dacă dispozitivul
este unul mobil.
Acest modul cookie este folosit de un utilizator conectat. Dacă un
utilizator conectat își schimbă adresa de e-mail ȘI sistemul folosește
adresa de e-mail ca nume unic, adresa de e-mail va fi stocată și va
avea loc o deconectare forțată.
Acest modul cookie este folosit pentru a identifica expedierea de
fișiere video la o sesiune.
Pardot - ID vizitator unic. Urmărește activitatea utilizatorului pe siteurile noastre unde este instalat codul de urmărire Pardot. Domeniul
go.agcocorp.com este asociat cu Pardot.
Pardot - ID vizitator unic. Urmărește activitatea utilizatorului pe siteurile noastre unde este instalat codul de urmărire Pardot. Domeniul
go.agcocorp.com este asociat cu Pardot.
Modulul cookie X-Mapping este asociat cu platforma Stingray Traffic
Manager de la Riverbed, care este o aplicație de echilibrare a
încărcării pentru servicii și site-uri cu trafic mare. Este utilizat pentru a
distribui solicitările de date și de pagini la serverul corect în cazul în
care un site este găzduit de mai multe servere. Are o rădăcină
comună X-Mapping, urmată de un cod din opt litere. Pentru mai
multe informații, vizitați: https://splash.riverbed.com/docs/DOC1515.
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1 zi
Sesiune
1 zi

1 zi

1 zi

1 zi
Sesiune

Sesiune

01/02/2018

Sesiune
Sesiune

1 zi
Sesiune
Sesiune

1 zi
10 ani

10 ani

1 zi

XSRF-TOKEN

Acest modul cookie este un simbol „Cross-Site Request Forgery
(CSRF)”, care are rolul de a preveni falsificarea URL-urilor, pentru a
garanta că conținutul provine de la serverul corect și nu de la un site
fals care a fost clonat. Este un modul cookie de protecție.
Module cookie pentru rutină de tratare, folosite de cadrul CMS.

1 zi

Modul cookie Cross-Site Request Forgery.

Sesiune

Denumire

Scop și date stocate

Expirare

_ga

Acest modul cookie este asociat Google Universal Analytics - o
actualizare semnificativă la cel mai utilizat serviciu de analiză de la
Google. Acest modul cookie este folosit pentru a distinge utilizatorii
unici prin atribuirea unui număr generat aleator ca identificator client.
Este integrat în fiecare solicitare de pagină de pe un site și este folosit
pentru a calcula datele privind vizitatorii, sesiunile și campaniile
pentru rapoartele de analiză a site-urilor.
Acest modul cookie este asociat Google Universal Analytics; conform
documentației este folosit pentru a regla rata solicitărilor, limitând
colectarea de date pe site-urile cu trafic mare.

2 ani

incap_ses_417_299548, ajax,PP3SID, ppl_win_status,
visid_incap_299548
csrf_csrf_token

Sesiune

Module cookie de performanță

_gat

_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_*
_gid

ep202

Acesta este un modul cookie tip șablon setat de Google Analytics, în
care elementul-șablon din denumire conține numărul unic de
identificare al contului sau al site-ului asociat. Pare să fie o variație a
_gat cookie, folosită pentru a limita volumul de date înregistrate de
Google de pe site-urile cu trafic mare.
Acest modul cookie este asociat Google Universal Analytics. Se pare că
stochează și actualizează o valoare unică pentru fiecare pagină
vizitată.
Acest modul cookie este asociat SurveyMonkey și este setat de
serverul de echilibrare a încărcării, urmărire a utilizatorului. Atribuirea
sursei (atribuirea locului de origine a respondentului), monitorizarea
abuzurilor, persistent_id, urmărirea optimizării (pune la dispoziție
date agregate pentru a ne ajuta să optimizăm utilizarea serviciului),
urmărirea ratelor de finalizare. Utilizat ca identificator utilizator unic
pentru a testa experiența efectuării de sondaje (de exemplu, afișarea
sondajelor în moduri diferite pentru a vedea care dă cele mai bune
rezultate).

isc_cState

Acest modul cookie este setat de New Relic și este utilizat pentru a
monitoriza performanța serverelor.
Modulul cookie este setat de software-ul de analiză Adobe
SiteCatalyst - utilizat pentru a măsura performanța conținutului
paginilor folosind testarea A/B.
Modulul cookie este setat de software-ul de analiză Adobe
SiteCatalyst - utilizat pentru a măsura performanța conținutului
paginilor folosind testarea A/B.
Variabilă cookie gestionată de cadrul SmartGWT (SmartClient).
Variabila cookie este utilizată în cadrul suportului de comprimare
HTTP al SmartGWT.

GLog

Variabilă cookie gestionată de cadrul SmartGWT (SmartClient). Este
utilizată de sistemul de conectare a clientului.

JSESSIONID

mboxPC

mboxSession
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10 minute

10 minute
1 zi

1 an

Sesiune

2 ani

1 zi

Sesiune
27/04/2038

s_vi

Pe lângă „s_sq”, acest modul cookie este utilizat și pentru a urmări
comportamentul utilizatorului anonim pe site ca parte a
instrumentului de statistică Enhanced Reporting care vine împreună
cu pachetele noastre de găzduire IR. De exemplu, acesta va permite
AGCO să determine numărul de utilizatori care au vizitat pagina
Reuniune anuală sau au citit un anumit comunicat de presă. Nu îi va
furniza numele utilizatorilor, adresele lor de e-mail etc. Clasificare:
performanță.

19/04/2020

Module cookie de funcționalitate

Denumire

Scop și date stocate

Expirare

__arpvid

Acest modul cookie este utilizat de Youku, platforma de găzduire
fișiere video din China (similară Youtube).

Sesiune

__atuvc

Acest modul cookie este asociat widgetului de partajare socială
AddThis care este de obicei integrat în site-uri pentru a permite
vizitatorilor să partajeze conținutul cu o serie de platforme de
socializare și de partajare. Stochează un număr actualizat de pagini
partajate.

1 zi

__atuvs

Acest modul cookie este asociat widgetului de partajare socială
AddThis care este de obicei integrat în site-uri pentru a permite
vizitatorilor să partajeze conținutul cu o serie de platforme de
socializare și de partajare. Pare să fie un modul cookie nou de la
AddThis, care nu a fost încă documentat, dar care a fost clasificat
plecând de la prezumția că deservește un scop similar celorlalte
module cookie setate de serviciu.
Aceste module cookie sunt utilizate de Youku, platforma de găzduire
fișiere video din China (similară Youtube).

1 zi

__aysid, __ayspstp

Aceste module cookie sunt utilizate de Youku, platforma de găzduire
fișiere video din China (similară Youtube).

1 zi

__cfduid

Acest modul cookie este pentru servicii Cloudflare. Este un modul
cookie de securitate care nu poate fi dezactivat. Nu reține date cu
caracter personal. Este utilizat în scopuri de geotargeting de locația IP.
Acest modul cookie este utilizat de Youku, platforma de găzduire
fișiere video din China (similară Youtube).
Cross-Site Request Forgery

1 an

LeadAnywhere (AGCO Connect). Codul de urmărire LA este plasat pe
site-urile noastre și le permite să afișeze o casetă de chat (Chat cu un
expert) pentru vizitatorii site-ului.
Acest modul cookie este utilizat de Youku, platforma de găzduire
fișiere video din China (similară Youtube).

1 an

Aceste module cookie sunt utilizate de formulare WUFOO pentru a
salva starea utilizatorului în solicitările de pagini, la completarea unui
formular.
Acest modul cookie este utilizat de Youku, platforma de găzduire
fișiere video din China (similară Youtube).

1 zi

Codul de urmărire LeadAnywhere este plasat pe site-urile noastre și le
permite să afișeze o casetă de chat (Chat cu un expert) pentru
vizitatorii site-ului.
Acest modul cookie este utilizat pentru a salva preferințele lingvistice,
în scopul afișării conținutului în limba salvată. Categoria ICC furnizată
aici se bazează pe această utilizare.

Sesiune

__ayft, __aypstp, __ayscnt

__ysuid
_csrf
c34la_uid

cna
ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV,
SSRT, SSSC
isg
la_chatanexpert

language
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Sesiune

Sesiune
Sesiune

1 an

3 luni

Sesiune

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv,
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc

Acest modul cookie permite utilizatorilor să se conecteze cu JS
LinkedIn API.

Sesiune

theme

Acest modul cookie este legat de tema formularului online care a fost
utilizat. Acest modul cookie poate fi dezactivat.

1 zi

userReferer

Acest modul cookie este utilizat pentru a conecta referințele
utilizatorului JotForm. De exemplu, cum descoperă utilizatorii
JotForm? Prin intermediul unui instrument de căutare etc... Acest
modul cookie poate fi dezactivat.
Acest modul cookie este utilizat de Pardot pentru a urmări activitatea
utilizatorului pe site-urile noastre unde este instalat codul de urmărire
Pardot.
LeadAnywhere (AGCO Connect). Codul de urmărire LA este plasat pe
site-urile noastre și le permite să afișeze o casetă de chat (Chat cu un
expert) pentru vizitatorii site-ului.

1 zi

visitor_id71092-hash

la_chatanexpert
timestamp

__distillery
time_zone

FunCaptcha este un serviciu administrat de CAPTCHA. Oprește abuzul
automat și menține conversațiile umane la un nivel înalt cu activități
vizuale distractive și ușor de înțeles.
Modul cookie pentru player video Wistia Inc., care înregistrează
poziția în care s-a oprit fișierul video, pentru a permite redarea în
continuare.
Modul cookie generic pentru fus orar

__cfduid

Acest cookie este utilizat pentru a extrage date integrate despre
linkuri pentru blogul AGCO și canalele de rețele sociale.

s_vi

GZIP
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Pe lângă „s_sq”, acest modul cookie este utilizat și pentru a urmări
comportamentul utilizatorului anonim pe site ca parte a
instrumentului de statistică Enhanced Reporting care vine împreună
cu pachetele noastre de găzduire IR. De exemplu, acesta va permite
AGCO să determine numărul de utilizatori care au vizitat pagina
Reuniune anuală sau au citit un anumit comunicat de presă. Nu îi va
furniza numele utilizatorilor, adresele lor de e-mail etc. Clasificare:
performanță.
Pe pagina de pornire AGCO IR, există un grafic bursier interactiv. Acest
cookie este utilizat împreună cu graficul respectiv pentru a determina
nivelul corespunzător de suport GZIP.
Clasificare: funcționalitate (cu toate că este posibil să fie clasificate
altfel).
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10 ani

Sesiune

Sesiune

1 an
Sesiune
20/04/2019

19/04/2020

19/04/2023

Module cookie țintite

Denumire

Scop și date stocate

Expirare

__qca, __utma, __utmv, __utmz

Module cookie Google Analytics LinkedIn

1 an

__utma

Acest modul cookie contorizează de câte ori un vizitator a
intrat pe site-ul asociat modulului cookie, când a avut loc
prima și ultima vizită. Google Analytics folosește informațiile
extrase din acest modul cookie pentru a calcula, de exemplu,
zilele și vizitele de achiziție.
Acest modul cookie contorizează de câte ori un vizitator a
intrat pe site-ul asociat modulului cookie, când a avut loc
prima și ultima vizită. Google Analytics folosește informațiile
extrase din acest modul cookie pentru a calcula, de exemplu,
zilele și vizitele de achiziție.
Modul cookie Google Analytics - __utmb realizează o marcă de
timp a momentului exact în care un vizitator accesează site-ul,
iar __utmc realizează o marcă de timp a momentului exact în
care vizitatorul părăsește site-ul. __utmb expiră la sfârșitul
sesiunii. __utmc așteaptă 30 de minute și apoi expiră. __utmc
nu are cum să știe când un utilizator își închide motorul de
căutare sau părăsește un site, motiv pentru care așteaptă 30
minute pentru o nouă vizualizare de pagină și, dacă nu există,
expiră.
Modul cookie Google Analytics - utilizat pentru a regla rata de
solicitări.
Acest modul cookie urmărește de unde a venit vizitatorul, ce
motor de căutare a folosit, pe ce link a făcut clic, ce tastatură a
folosit și unde s-a aflat în lume atunci când a accesat un site.
Acest cookie este modul în care Google Analytics știe cui și
cărei (cărui) surse/suport/tastaturi să aloce creditul pentru o
Conversie sau o Tranzacție Comercială Electronică.
Acest modul cookie urmărește de unde a venit vizitatorul, ce
motor de căutare a folosit, pe ce link a făcut clic, ce tastatură a
folosit și unde s-a aflat în lume atunci când a accesat un site.
Acest cookie este modul în care Google Analytics știe cui și
cărei (cărui) surse/suport/tastaturi să aloce creditul pentru o
Conversie sau o Tranzacție Comercială Electronică.
Înregistrează un ID unic care identifică dispozitivul unui
utilizator recurent. ID-ul este utilizat pentru reclame țintite.
Modul cookie de urmărire Microsoft Bing Ads Universal Event
Tracking (UET)

18 luni

__utma

__utmb, __utmc

__utmt
__utmz

__utmz

_kuid_
_uetsid
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2 ani

1 zi

1 zi
6 luni

3 luni

3 luni
1 zi

354_eng, 881_ins, 883_ins,
913_ins, la_decline, la_engid,
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd,
la_ittrk, la_page1, la_page10,
la_page11, la_page12, la_page13,
la_page14, la_page15, la_page16,
la_page17, la_page18, la_page19,
la_page2, la_page20, la_page21,
la_page22, la_page23, la_page24,
la_page25, la_page26, la_page27,
la_page28, la_page29, la_page3,
la_page30, la_page31, la_page32,
la_page33, la_page34, la_page35,
la_page36, la_page37, la_page38,
la_page39, la_page4, la_page40,
la_page41, la_page42, la_page43,
la_page44, la_page45, la_page46,
la_page47, la_page48, la_page49,
la_page5, la_page50, la_page51,
la_page6, la_page7, la_page8,
la_page9, la_pagecount, la_poll
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10,
la_time11, la_time12, la_time13,
la_time14, la_time15, la_time16,
la_time17, la_time18, la_time19,
la_time2, la_time20, la_time21,
la_time22, la_time23, la_time24,
la_time25, la_time26, la_time27,
la_time28, la_time29 la_time3,
la_time30, la_time31, la_time32,
la_time33, la_time34, la_time35,
la_time36, la_time37, la_time38,
la_time39, la_time4, la_time40,
la_time41, la_time42, la_time43,
la_time44, la_time45, la_time46,
la_time47, la_time48, la_time49,
la_time5, la_time50, la_time6,
la_time7, la_time8, la_time9,
la_trkd, la_ttrk, la_uid,
la_visitcount,
ab

Modul cookie de analiză web LeadAnywhere.

30 de zile

Modul cookie de marketing, neclasificat.

1 an

APID

Modul cookie de marketing.

1 an

APISID, NID, SSID, SAPISID

Google setează un număr de module cookie pe orice pagină
care conține o hartă Google. Deși nu avem niciun control
asupra modulelor cookie setate de Google, acestea par să
includă diferite informații pentru a măsura numărul și
comportamentul utilizatorilor Google Maps.
Google setează un număr de module cookie pe orice pagină
care conține o hartă Google. Deși nu avem niciun control
asupra modulelor cookie setate de Google, acestea par să
includă diferite informații pentru a măsura numărul și
comportamentul utilizatorilor Google Maps. Diverși
identificatori unici, cu excepția PREF, care stochează opțiunile
dumneavoastră, cum ar fi nivelul de zoom preferat.
Este un modul cookie folosit de ASP.NET pentru a stoca un
identificator unic pentru sesiunea dumneavoastră.
Modul cookie folosit pentru a păstra o evidență a informațiilor
despre vizitatori și pentru autentificarea de securitate.

18 luni

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID,
HSID, NID, PREF

ASP.NET_SessionId
auth_token
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18 luni

Sesiune
5 ani

bcookie

Modul cookie cu ID browser pentru LinkedIn.

18 luni

bkdc

Bluekai - Oracle | Acestea înregistrează informații despre
utilizator (cu excepția datelor cu caracter personal sau
sensibile) în scopuri publicitare.
Bluekai - Oracle | Acestea înregistrează informații despre
utilizator (cu excepția datelor cu caracter personal sau
sensibile) în scopuri publicitare.
Modul cookie cu ID browser sigur pentru LinkedIn.

3 luni

Acest modul cookie este generat de etichete DoubleClick
Floodlight. Acest modul cookie reține șiruri aleatorii.
Colectează date anonime despre vizitele utilizatorului pe site,
precum numărul de vizite, timpul mediu petrecut pe site și
paginile încărcate, cu scopul de a afișa reclame țintite.

30 de zile

Acest modul cookie identifică browserul de conectare la
Facebook. Nu are legătură directă cu fiecare utilizator
Facebook. Facebook raportează că ajută la securitate și la
detectarea conectării suspecte, în special a roboților care
încearcă să acceseze serviciul. Facebook spune, de asemenea,
că profilul comportamental asociat fiecărui modul cookie datr
este șters după 10 ani. Acest modul cookie este citit și prin
intermediul butoanelor Like și al altor butoane Facebook și al
etichetelor plasate pe diferite site-uri.
Adobe Audience Manager setează acest modul cookie să aloce
un ID unic unui vizitator pe site. Modulul cookie demdex ajută
Audience Manger să realizeze funcții de bază, cum ar fi
identificarea vizitatorului, sincronizarea ID-ului, segmentarea,
modelarea, raportarea etc. Modulul cookie demdex are un
interval TTL (timp de viață) de 180 de zile. Intervalul TTL este
resetat la 180 de zile la fiecare interacțiune a utilizatorului cu
un site partener. Modulul cookie expiră dacă utilizatorul nu
revine pe site în intervalul TTL. Renunțare: Audience Manager
resetează modulul cookie cu un șir DNT (Do Not Target) dacă
un utilizator renunță la colectarea datelor. În acest caz,
modulul cookie TTL este setat la 10 ani.
AddThis este o companie specializată în domeniul tehnologiei
care facilitează partajarea conținutului între site-uri cu ajutorul
pictogramelor de schimb și al site-urilor preferate de
socializare. Modulele cookie AddThis sunt utilizate pentru a
permite partajarea conținutului. AddThis este utilizat și pentru
a afla modul de partajare a conținutului pe site.
Este utilizat de platforma de partajare socială AddThis pentru a
păstra o evidență a paginilor vizitate, în scopul recomandării
altor pagini de pe site.
Modul cookie de publicitate/urmărire utilizat de Adobe
Audience Manager.
AddThis permite utilizatorului să partajeze conținut pe rețele
sociale.
Conține combinația browser-ID utilizator unic, utilizată pentru
reclame țintite.
Modul cookie folosit pentru a păstra o evidență a informațiilor
despre vizitatori și pentru autentificarea de securitate.
Utilizat de Google împreună cu SID pentru a verifica contul de
utilizator Google și cea mai recentă conectare.
Utilizat de Google DoubleClick pentru a înregistra și raporta
acțiunile utilizatorului site-ului, după ce a vizualizat sau a făcut
clic pe una dintre reclamele firmei pentru care se face
publicitate, cu scopul de a măsura eficacitatea unei reclame și
de a prezenta reclame țintite utilizatorului.

18 luni

bku

bscookie
c, rpx, khaos, put_2307, rpb
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,
CMRUM3, CMSC, CMST

datr

demdex

dl2,bt2

dpm
ex
fr
guest_id
HSID
id
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6 luni

18 luni

Sesiune

180 zile - 10 ani

8 luni

24/07/2018
1 zi
2 luni
5 ani
18 luni
18 luni

id

id, mdata, syncdata_TTD

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID,
PugT
lang

lang

lidc
loc

lu

MUID
MUIDB

mus, um

pdv
PERSIST
PREF

remember_checked
remember_checked_on
rtbData0
secure_session
sess
SEUNCY
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Yieldlab este o platformă orientată înspre ofertă și o soluție
pentru piețele private din industria de publicitate din Europa.
Yieldlab folosește module cookie pentru a optimiza și controla
reclamele clienților afișate pentru utilizator – de exemplu,
frecvența de afișare a unei anumite reclame care urmează să
fie prezentată utilizatorului. În anumite cazuri, Yieldlab
folosește și informații despre cookie pentru studii statistice.
Folosim AddThis pentru a permite clienților să partajeze
conținutul site-ul nostru prin e-mail sau instrumente ale
rețelelor sociale, precum Facebook și Twitter. Acest modul
cookie nu conține informațiile de identificare personală.
Pentru a renunța la aceste module cookie, vizitați
www.addthis.com/privacy. Fiecare rețea de socializare în parte
își poate seta propriile module cookie.
Acest modul cookie este generat de etichete DoubleClick
Floodlight. Acest modul cookie reține șiruri aleatorii.

1 an

Ne ajută să determinăm setările de limbă ale browserului
utilizatorului, pentru a îmbunătăți furnizarea de informații
relevante în limba corectă.
Ne ajută să determinăm setările de limbă ale browserului
utilizatorului, pentru a îmbunătăți furnizarea de informații
relevante în limba corectă.
Modul cookie pentru LinkedIn utilizat la rutare.

Sesiune

AddThis: utilizat pentru a stoca locația geografică a
vizitatorilor, în scopul înregistrării locației elementului care
partajează.
Utilizat pentru a administra procesul de conectare, reține
utilizatorul la vizite ulterioare, dacă optează să rămână
conectat.
Modul cookie publicitar folosit de Bing, un motor de căutare
pe Internet deținut și operat de Microsoft.
Aceste module cookie sunt utilizate de Microsoft pentru a
identifica în mod anonim sesiunile utilizatorului, pentru a ne
ajuta să măsurăm eficiența campaniilor noastre de marketing.
AddThis este o companie specializată în domeniul tehnologiei
care facilitează partajarea conținutului între site-uri cu ajutorul
pictogramelor de schimb și al site-urilor preferate de
socializare. Modulele cookie AddThis sunt utilizate pentru a
permite partajarea conținutului. AddThis este utilizat și pentru
a afla modul de partajare a conținutului pe site.
AddThis permite utilizatorului să partajeze conținut pe rețele
sociale.
Utilizat pentru a colecta preferințele utilizatorului pentru un
anumit site.
Acesta este un modul cookie Google obișnuit, folosit în mai
multe servicii. Stochează preferințele utilizatorului și poate fi
utilizat pentru a personaliza reclame la căutări Google.
Modul cookie folosit pentru a păstra o evidență a informațiilor
despre vizitatori și pentru autentificarea de securitate.
Modul cookie folosit pentru a păstra o evidență a informațiilor
despre vizitatori și pentru autentificarea de securitate.
Acesta este un modul cookie publicitar folosit de adap.tv.

1 an

Modul cookie folosit pentru a păstra o evidență a informațiilor
despre vizitatori și pentru autentificarea de securitate.
Acesta este un modul cookie publicitar folosit de AppNexus
pentru a urmări sesiunea utilizatorului.
Înregistrează un ID unic care identifică dispozitivul
utilizatorului la vizitele ulterioare.

5 ani

12

1 an

30 de zile

Sesiune

28/03/2018

18 luni

1 an
2 ani

1 an

1 zi
Sesiune
18 luni

5 ani
5 ani
2 ani

1 zi
6 luni

SID

stx_user_id
TapAd_DID
TapAd_TS
TDCPM
TDID
to_checksum
to_checksum
to_master
to_version
tuuid

tuuid, c, tuuid_last_update
twll
U

u
UID, UIDR

uuid2
uvc
vc
visitor_id71092, visitor_id71092hash, lpv71092
pardot
VISITOR_INFO1_LIVE
SID HSID SSID APISID
SAPISID YSC GEUP PREF AID
NID OTZ LOGIN_INFO

xtc
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Acest modul cookie este utilizat de Google împreună cu HSID
pentru a verifica contul de utilizator Google și cea mai recentă
conectare.
Analiză, testare multiplă și variată și optimizare site.

18 luni

Utilizat pentru a determina tipul de dispozitiv (smartphone,
tabletă, computer, TV etc.) folosit de un utilizator.
Utilizat pentru a determina tipul de dispozitiv (smartphone,
tabletă, computer, TV etc.) folosit de un utilizator.
Acesta este un modul cookie publicitar folosit de
TheTradeDesk.
Acesta este un modul cookie publicitar folosit de
TheTradeDesk.
TruOptik este o platformă de gestionare a datelor care ajută la
identificarea și segmentarea publicului țintă.
TruOptik este o platformă de gestionare a datelor care ajută la
identificarea și segmentarea publicului țintă.
TruOptik este o platformă de gestionare a datelor care ajută la
identificarea și segmentarea publicului țintă.
TruOptik este o platformă de gestionare a datelor care ajută la
identificarea și segmentarea publicului țintă.
Adbrain folosește module cookie și alte date colectate de la
dispozitivele utilizatorilor pentru urmărirea inter-dispozitive, în
scopul furnizării de reclame țintite.
Înregistrează dacă utilizatorul a acceptat sau nu să utilizeze
modulele cookie.
Modul cookie folosit pentru a păstra o evidență a informațiilor
despre vizitatori și pentru autentificarea de securitate.
Modulul cookie colectează datele neidentificabile trimise la o
sursă neidentificată. Identitatea sursei este păstrată secretă de
Whois Privacy Protection Service Inc.
Modul cookie de marketing, neclasificat.

30 de zile

Folosim o soluție terță pentru a trata comentariile de pe blogul
nostru; această soluție stochează modulele cookie pentru a
facilita utilizarea blogului; pentru mai multe informații,
consultați politica de confidențialitate.
Acesta este un modul cookie publicitar folosit de AppNexus
pentru a urmări sesiunea utilizatorului.
AddThis: înregistrează cât de des interacționează un utilizator
cu AddThis.
AddThis: folosit de platforma de partajare socială AddThis.

2 ani

Modul cookie de urmărire folosit de Pardot. Modulul cookie
Pardot nu stochează informații de identificare personală,
indiferent de natura acestora, ci doar un identificator unic.
Am integrat în acest site fișiere video din canalul nostru oficial
YouTube, folosind modul de confidențialitate sporită YouTube.
Este posibil ca acest mod să seteze module cookie pe
computerul dumneavoastră odată ce ați făcut clic pe playerul
video YouTube, însă YouTube nu va stoca informații de
identificare personală despre cookie pentru a reda fișierele
video integrate folosind modul de confidențialitate sporită.
AddThis: înregistrează partajarea de către utilizator a
conținutului prin rețelele sociale.

10 ani

13

1 an

2 luni
1 an
1 an
1 zi
1 zi
1 an
1 an
2 ani

1 an
5 ani
3 luni

1 an

1 zi
1 an
1 an

18 luni

1 an

Anexa 2
Site-uri care intră sub incidența acestei politici
Această politică se aplică următoarelor site-uri operate sau controlate de AGCO:
africa.valtra.com
africa.valtra.com/fr
africa.valtra.com/pt
www.agco.com.ar
www.agco.com.br
www.agco.dk
agco.sc-cockpit.com
agco.sc-cockpit.com
www.agcoallis.com.ar
www.agcocorp.cn
agcocorp.com
www.agcocorp.mx
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom
www.agcomediaplace.com
www.agcomeetings.com
agconet.com
www.agco-oss.com
www.agcopartsandservice.com
www.agcopartsbooks.com
www.agcopubs.com
www.agco-rm.ru
agcoshop.agcoparts.com
www.agcoshop.co.uk
www.agcosuomi.fi
www.agcotechnologies.com
www.agcotrader.com
www.agcotripphotos.com
agrolink.agcotechnologies.com
allmakes.agcoreman.com
ame-en.masseyferguson.com
ame-fr.masseyferguson.com
www.antarcticatwo.com
www.antarcticatwo.ru
apac.oneagco.com
www.automatedproduction.com
batterytool.agcoparts.com
campaign.fendt.tv
careers.agcocorp.com
www.challenger-ag.com
www.challengerag.com.ar
www.challenger-ag.us
www.cumberlandpoultry.com
www.eiksenteret.no
eme.oneagco.com
eneafe.agcotechnologies.com
eneamf.agcotechnologies.com
eneava.agcotechnologies.com
ennach.agcotechnologies.com
ennafe.agcotechnologies.com
ennamf.agcotechnologies.com
ensamf.agcotechnologies.com
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ensava.agcotechnologies.com
www.fella.eu
www.fendt.com
www.fendt.hr
www.fendt.hu
www.fendt.tv
www.fendt-katana.com
www.fendt-katana.fr
www.fendt-katana.it
fiveaday.fendt.co.uk
www.gleanercombines.com
global.agcotechnologies.com
www.grainsystems.com
gsp.oneagco.com
www.hesston.com
www.holtagcpo.agcocorp.com
ideal.masseyferguson.com
insideAGCO.agcocorp.com
www.intivitycenter.com
investors.agcocorp.com
konfigurator.fendt.com
www.lely-forage.com
www.macallistercpo.agcocorp.com
mail.agcocorp.com
www.manzercpo.agcocorp.com
map.antarcticatwo.com
www.masseyferguson.co.nz
www.masseyferguson.co.ro
www.masseyferguson.co.uk
www.masseyferguson.co.za
www.massey-ferguson.com
www.masseyferguson.com.ar
www.masseyferguson.com.br
www.masseyferguson.com.br/espanol
www.masseyferguson.com.tr
www.masseyferguson.de
www.masseyferguson.dk
www.masseyferguson.es
www.masseyferguson.fi
www.masseyferguson.fr
www.masseyferguson.it
www.masseyferguson.mx
www.masseyferguson.nl
www.masseyferguson.ru
www.masseyferguson.se
www.masseyferguson.us
my.oneagco.com
onboarding.agcocorp.com
www.precisionplanting.com
quality.fendt.com
rmi.agcopartsandservice.com
rmi.agcopartsandservice.com/home
shop.challenger-ag.com
shop.fendt.com
shop.masseyferguson.com
www.shopagco.com
smarttour.valtradev.com/uk
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www.spracoupewillmar.com
sso.agcocorp.com
staging.agcotechnologies.com
test.fendt.com
uklubricants.agcoparts.com
www.valtra.at
www.valtra.be
www.valtra.cn
www.valtra.co.uk
www.valtra.com
www.valtra.com.ar
www.valtra.com.au
www.valtra.com.br
www.valtra.cz
www.valtra.de
www.valtra.dk
www.valtra.ee
www.valtra.es
www.valtra.fi
www.valtra.fr
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