Notificare CHS privind cookie-urile
Dată efectivă: Aprilie 6, 2022
CHS Inc., CHS Hedging, LLC., precum și filialele și afiliații săi (colectiv "CHS") utilizează "cookieuri", semnalizatoare web, jurnale de server și tehnologii conexe pentru a colecta informații
despre site-urile web afiliate vizitatorilor. Pe măsură ce utilizați site-ul nostru web, noi sau
terții putem stoca cookie-uri pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră care colectează
informații despre preferințele sau dispozitivul dumneavoastră. Dacă există modificări
semnificative ale acestei notificări, CHS, va posta o notificare sau un banner vizibil pe site-urile
sale, solicitându-vă să revizuiți modificările înainte de data intrării în vigoare a acestora.
Ce este un Cookie
Cookies sunt fișiere mici plasate pe un computer sau dispozitiv de către un site web. Un cookie
are un ID unic atribuit dispozitivului dumneavoastră. Vă ajută să navigați de la o pagină la alta
pe un site web, să oferiți conexiuni sigure și să vă amintiți preferințele dintr-o vizită anterioară
atunci când vă întoarceți. Printre exemplele de informații colectate se numără interacțiunile
vizitatorilor cu site-urile web afiliate și mesajele adresate persoanelor fizice (de exemplu,
paginile pe care vizitatorii le vizualizează sau e-mailurile pe care le deschid persoanele fizice, pe
care adresele URL anterioare le-au vizitat înainte de a utiliza site-ul web), preferințele website
(de exemplu, limba) și caracteristicile tehnice ale acestora browser-ul, dispozitivul și conexiunea
internet (de exemplu, adresa IP, tipul de browser, identificatorii dispozitivului, versiunea
sistemului de operare).

Cum utilizează CHS cookie-urile
CHS utilizează aceste informații pentru a îmbunătăți funcțiile site-ului web și pentru a vă oferi o
experiență mai personalizată. Acest site web utilizează, de asemenea, cookie-uri pentru a stoca
informații esențiale pentru utilizatorii care se conectează la anumite porțiuni ale site-ului web.
Ce tip de cookie-uri utilizează CHS
Cookie-uri persistente:
Un cookie care constă într-un fișier text trimis de un server web către un browser web stocat de
browser și rămâne valabil până la data de expirare stabilită (cu excepția cazului în care este
șters de utilizator înainte de data expirării).
Cookie-uri de sesiune:
Un cookie care va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului atunci când browser-ul web este
închis.

Care este scopul acestor cookie-uri
Cookie-uri esențiale:

O suită de cookie-uri esențiale pentru funcționarea site-urilor CHS. Acestea pot acorda acces la
zone securizate ale site-ului web sau în utilizarea serviciilor de facturare electronică. Puteți seta
browser-ul să vă blocheze sau să vă avertizeze cu privire la aceste cookie-uri, dar este posibil să
nu puteți accesa toate sau părți ale site-ului nostru web. Scopul poate include informații de
conectare sau identificarea vizitatorilor care se întorc.

Cookie-uri de preferință:
Cookies care permit site-urilor web să ofere funcționalitate și personalizare îmbunătățite.
Acestea permit CHS să personalizeze conținutul pentru tine și să-și amintească preferințele
anterioare pe care le-ai setat. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, este posibil ca unele sau
toate aceste servicii să nu funcționeze corect. Scopul poate include personalizarea site-ului
web, preferințele de limbă.

Cookie-uri analitice:
Cookies utilizate pentru a urmări vizitatorii și de a identifica modul în care utilizatorii
interacționează cu site-uri web. Acest lucru permite CHS să monitorizeze performanța și să
ofere îmbunătățiri ale site-ului web. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, nu vom ști când ați
vizitat site-ul nostru și nu vom putea monitoriza performanța acestuia. Scopul poate include
modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul web.

CHS utilizează Google Analytics pentru a ajuta la analizarea modului în care vizitatorii folosesc
site-uri web afiliate. Instrumentul utilizează cookie-uri pentru a colecta informații standard
despre jurnalul de internet și informații despre comportamentul vizitatorilor. Informațiile
generate de cookie despre utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web, inclusiv adresa
dumneavoastră IP, sunt transmise către Google. Aceste informații sunt apoi utilizate pentru a
evalua utilizarea de către un vizitator a site-ului web și pentru a compila rapoarte statistice cu
privire la activitatea acestui site web. CHS nu utilizează instrumentul de analiză statistică
pentru a urmări sau colecta informații personale ale vizitatorilor acestui website. Dacă nu doriți
ca nicio informație să fie colectată și utilizată de Google Analytics, puteți opta sa renunțați în
browser-ul web. Capacitatea Google de a utiliza și de a partaja informațiile colectate de Google
Analytics cu privire la vizitele dumneavoastră la acest website este restricționată de Termenii și
condițiile Google Analytics și de Politica de confidențialitate Google.

Cookie-uri de direcționare:
Cookies utilizate de website-urile CHS de către partenerii de publicitate. Acestea pot fi utilizate
de aceste companii pentru a vă construi un profil al intereselor dumneavoastră și pentru a vă
afișa anunțuri relevante pe alte site-uri web. Acestea funcționează prin identificarea unică a
browser-ului și a dispozitivului. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, reclamele pot fi mai puțin
relevante pentru interesele dvs. Scopul poate include afișarea de reclame personalizate și
potențiale produse de interes.

Cookie-uri social media:
Aceste cookie-uri sunt setate de serviciile de social media pe care le-am adăugat pe site pentru
a vă permite să partajați conținutul nostru cu prietenii și rețelele dvs. Acestea vă pot înregistra
activitatea pe alte site-uri pentru a vă construi un profil al intereselor dvs. Acest lucru poate
afecta conținutul și mesajele pe care le vedeți pe alte site-uri web pe care le vizitați. Dacă nu
permiteți aceste cookie-uri, este posibil să nu puteți utiliza sau vedea aceste instrumente de
partajare. Scopul poate include afișarea videoclipurilor personalizate de pe site-urile de
socializare, reclame și potențiale produse de interes.
Cum puteți gestiona cookie-urile
Vă puteți gestiona cookie-urile prin intermediul link-ului nostru de setări pentru cookie-uri,
care se găsește în subsolul tuturor site-urilor chs. Nu puteți renunța la cookie-urile noastre
esențiale, deoarece acestea sunt implementate pentru a asigura buna funcționare a CHS sau a
site-urilor afiliate. Dacă alegeți să refuzați modulele cookie, este posibil să nu puteți utiliza pe
deplin serviciile site-ului CHS.
Cum puteți contact CHS:
Contactați CHS la adresa de e-mail: privacy@chsinc.com.

