
Mozipo IFN S.A., cod unic de înregistrare 33651838, având sediul Bucureşti, strada Bărăţiei nr. 

31, parter, Sector 3, România, vă informează că www.mozipo.ro utilizează cookie-uri pentru a vă 

îmbunătăți experiența de navigare. 

 

Ce sunt cookie-urile și cum funcționează? 

 

Cookie-uri - Fișiere mici pe care computerul dvs. le trimite și sunt salvate de către site-urile pe 

care le vizitați. Cookie-urile sunt fișiere stocate în directorul browser. Data viitoare când vizitați 

site-ul, browser-ul dvs. va citi cookie-ul și va transmite informațiile înapoi la acest site care a 

stabilit inițial cookie-ul. Prima dată când vizitați site-ul nostru, cookie-urile sunt transferate pe 

calculator și apoi folosite pentru a identifica calculatorul. Acest lucru facilitează navigarea pe site 

prin faptul că simplifică accesul la informațiile publicate. 

 

Cookie-urile sunt grupate în "cookie-uri de sesiune" și "cookie-uri persistente", precum și 

module cookie din terțe parti. "Cookie-ul de sesiune" este un cookie care este șters automat după 

ce utilizatorul închide browserul, iar "cookie-ul persistent" este un modul cookie stocat pe 

dispozitivul final al utilizatorului până la data de expirare stabilită. "Cookie-ul terț" este un 

modul cookie folosit de o persoana care nu este administratorul site-ului pe care il vizitează 

utilizatorul. 

 

Cum utilizează Mozipo aceste cookie-uri? 

 

Pe website-ul Mozipo sunt folosite module cookie de sesiune, persistente si din terțe parti. 

Mozipo folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dvs. ca utilizator al site-ului nostru. 

În plus, noi folosim cookie-uri pentru a aduna statistici despre vizitatori și informații despre 

alegerile dvs. atunci când navigați pe site-uri web. Cookie-urile ajută să vă recunoaștem ca un 

vizitator precedent pe site, țin istoricul clickstream și pot ajusta conținutul. Da, ne putem 

îmbunătăți site-ul pentru a-l face mai convenabil pentru dvs. 

 

Descrierea cookie-urilor utilizate de Mozipo 

 

Cookie-uri necesare 

 

Pentru a ușura utilizarea site-ului web, funcțiile esențiale ale site-ului (derularea paginilor, 

accesul zonelor protejate) sunt activate de modulele cookie necesare. Fără aceste cookie-uri, 

site-ul web nu va funcționa corect. Nu este necesar consimțământul pentru cookie-urile 

necesare. 

 

Nume 

 

Domeniu Scop Valabilitate 

CONSENT google.com Folosit pentru a urmări 
consimțământul Google cookie. 
 

7216 zile 

CONSENT google.lt Folosit pentru a urmări 
consimțământul Google cookie. 
 

6975 zile 



gtm_id intercom.io Utilizat pentru instrumentul de 
furnizare a serviciilor de chat 
și apeluri către clienți și 
potentiali clienti. 
 

10 ani 

cookie-save-select mozipo.ro Pentru a salva informațiile 
dacă a fost dat un 
consimțământ pentru stocarea 
cookie-urilor în browser. 
 

365 zile 

intercom-id-a74szcyk mozipo.ro Cookie identificator de 
vizitator anonim. Pe măsură ce 
oamenii vizitează site-ul 
nostru, primesc acest cookie. 
 

431 zile 

GLog www.mozipo.ro Modulul cookie de înregistrare 
Google folosit pentru a 
dezvolta site-ul. 
 

7600 zile 

PHPSESSID www.mozipo.ro Salvează starea sesiunii de 

utilizatori la cererile de pagină 

(de exemplu, revenirea la 

ultima poziție din listă). 

Pana la 

inchiderea 

ferestrei site-

ului 

 

USER_COUNTRY mozipo.ro Folosit pentru a stoca codul de 

țară. 

 

1 an 

hwc www.mozipo.ro Acronimul "Are Web Cam" 
(dacă utilizatorul are o cameră 
web). Acesta este setat de 
scriptul JS. Acest parametru 
determină, de asemenea, 
"pi_webcam_v" pentru fiecare 
interogare Oracle. 
 

Pana la 

inchiderea 

ferestrei site-

ului 

 

 

 

 

Cookie-uri statistice 

 

Cookie-urile statistice colectează informații anonime și le raportează proprietarului site-ului, 

care poate afla modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul. 

 

Nume 

 

Domeniu Scop Valabilitate 

1P_JAR google.com Cookie Google. Aceste module 
cookie sunt utilizate pentru a 
colecta statisticile site-ului 
web și pentru a urmări ratele 
de conversie. 
 

30 zile 



AID google.com 

 

Acest modul cookie Google 
Analytics leagă activitatea dvs. 
cu alte dispozitive pe care le-
ați conectat anterior la Contul 
dvs. Google. 
 

368 zile 

ANID google.com Acest modul cookie Google 
Analytics leagă activitatea dvs. 
cu alte dispozitive pe care le-
ați conectat anterior la Contul 
dvs. Google. 
 

333 zile 

APISID google.com Google utilizează aceste 
module cookie pentru a stoca 
preferințele și informațiile 
utilizatorilor, vizitând paginile 
Google Maps. 
 

730 zile 

HSID google.com Cookie-urile sunt folosite 
pentru a identifica utilizatorii, 
a monitoriza activitatea 
utilizatorilor și pentru a 
captura preferințele 
utilizatorilor. 
 

730 zile 

NID google.com Google utilizează aceste 
module cookie pentru a stoca 
preferințele și informațiile 
utilizatorilor, vizitând paginile 
Google Maps. 
 

183 zile 

OGPC google.com Cookie-urile sunt folosite 
pentru a identifica utilizatorii, 
a monitoriza activitatea 
utilizatorilor și pentru a 
captura preferințele 
utilizatorilor. 
 

60 zile 

SAPISID google.com Cookie-urile sunt folosite 
pentru a identifica utilizatorii, 
a monitoriza activitatea 
utilizatorilor și pentru a 
captura preferințele 
utilizatorilor. 
 

732 zile 

SID google.com Cookie-urile sunt folosite 
pentru a identifica utilizatorii, 
a monitoriza activitatea 
utilizatorilor și pentru a 
captura preferințele 
utilizatorilor. 
 

732 zile 



SIDCC google.com Cookie-urile sunt folosite 
pentru a identifica utilizatorii, 
a monitoriza activitatea 
utilizatorilor și pentru a 
captura preferințele 
utilizatorilor. 
 

90 zile 

SSID google.com Cookie-urile sunt folosite 
pentru a identifica utilizatorii, 
a monitoriza activitatea 
utilizatorilor și pentru a 
captura preferințele 
utilizatorilor. 
 

732 zile 

OTZ www.google.com Google cookie de analiză 
Google utilizat pentru a urmări 
statisticile privind traficul site-
urilor Web. 
 

30 zile 

1P_JAR google.lt Cookie Google. Aceste module 
cookie sunt utilizate pentru a 
colecta statisticile site-ului 
web și pentru a urmări ratele 
de conversie. 
 

30 zile 

ANID google.lt Acest modul cookie Google 
Analytics leagă activitatea dvs. 
cu alte dispozitive pe care le-
ați conectat anterior la Contul 
dvs. Google. 
 

328 zile 

APISID google.lt Google utilizează aceste 
module cookie pentru a stoca 
preferințele și informațiile 
utilizatorilor, vizitând paginile 
Google Maps. 
 

730 zile 

HSID google.lt Cookie-urile sunt folosite 
pentru a identifica utilizatorii, 
a monitoriza activitatea 
utilizatorilor și pentru a 
captura preferințele 
utilizatorilor. 
 

730 zile 

NID google.lt Google utilizează aceste 
module cookie pentru a stoca 
preferințele și informațiile 
utilizatorilor, vizitând paginile 
Google Maps. 
 

183 zile 

SAPISID google.lt Cookie-urile sunt folosite 
pentru a identifica utilizatorii, 
a monitoriza activitatea 
utilizatorilor și pentru a 
captura preferințele 
utilizatorilor. 
 

732 zile 



SID google.lt Cookie-urile sunt folosite 
pentru a identifica utilizatorii, 
a monitoriza activitatea 
utilizatorilor și pentru a 
captura preferințele 
utilizatorilor. 
 

732 zile 

SSID google.lt Cookie-urile sunt folosite 
pentru a identifica utilizatorii, 
a monitoriza activitatea 
utilizatorilor și pentru a 
captura preferințele 
utilizatorilor. 
 

732 zile 

_ga inspectlet.com Înregistrează un cod unic care 
este folosit pentru a colecta 
statistici despre modul în care 
vizitatorii utilizează site-ul. 
Aceste informații ajută la 
îmbunătățirea funcționalității 
site-ului. 
 

365 zile 

_gid inspectlet.com Înregistrează un cod unic care 
este folosit pentru a colecta 
statistici despre modul în care 
vizitatorii utilizează site-ul. 
Aceste informații ajută la 
îmbunătățirea funcționalității 
site-ului. 
 

1 zi 

ajs_anonymous_id inspectlet.com Ajută la cuantificarea 
numărului de persoane care 
vizitează site-ul, monitorizând 
dacă au fost deja prezente pe 
site în trecut. 
 

365 zile 

ajs_group_id inspectlet.com Înregistrează un cod unic care 
este folosit pentru a colecta 
statistici despre modul în care 
vizitatorii utilizează site-ul. 
Aceste informații ajută la 
îmbunătățirea funcționalității 
site-ului. 
 

365 zile 

ajs_user_id inspectlet.com Înregistrează un cod unic care 
este folosit pentru a colecta 
statistici despre modul în care 
vizitatorii utilizează site-ul. 
Aceste informații ajută la 
îmbunătățirea funcționalității 
site-ului. 
 

365 zile 

__insp_dct mozipo.ro Înregistrează statistici despre 

comportamentul vizitatorilor 

pe site pentru analiza internă. 

Pana la 

inchiderea 

ferestrei site-

ului 

 



_dc_gtm_UA-UA-

57448306-1 

mozipo.ro Managerul de etichete Google 
utilizează acest modul cookie 
pentru a încărca eticheta 
scriptului Google Analytics. 
 

1 minut 

_ga mozipo.ro Înregistrează un cod unic care 
este folosit pentru a colecta 
statistici despre modul în care 
vizitatorii utilizează site-ul. 
Aceste informații ajută la 
îmbunătățirea funcționalității 
site-ului. 
 

1076 zile 

_gid mozipo.ro Înregistrează un cod unic care 
este folosit pentru a colecta 
statistici despre modul în care 
vizitatorii utilizează site-ul. 
Aceste informații ajută la 
îmbunătățirea funcționalității 
site-ului. 
 

2 zile 

__utma www.momentcredit.lt Cookie Google Analytics. 
 

2 ani 

__utmb www.momentcredit.lt Cookie Google Analytics. Până la 30 de 
minute de la 
ultima acțiune 
de pe site 
 

__utmc www.momentcredit.lt Cookie Google Analytics. Pana la 

inchiderea 

ferestrei site-

ului 

 
__utmt www.momentcredit.lt Cookie Google Analytics. 

 
10 minute 

__utmz www.momentcredit.lt Cookie Google Analytics. 
 

6 luni 

_fbp smartlook.com Înregistrează un cod unic care 
este folosit pentru a colecta 
statistici despre modul în care 
vizitatorii utilizează site-ul. 
Aceste informații ajută la 
îmbunătățirea funcționalității 
site-ului. 
 

90 zile 

_ga smartlook.com Înregistrează un cod unic care 
este folosit pentru a colecta 
statistici despre modul în care 
vizitatorii utilizează site-ul. 
Aceste informații ajută la 
îmbunătățirea funcționalității 
site-ului. 
 

820 zile 



_gid smartlook.com Înregistrează un cod unic care 
este folosit pentru a colecta 
statistici despre modul în care 
vizitatorii utilizează site-ul. 
Aceste informații ajută la 
îmbunătățirea funcționalității 
site-ului. 
 

1 zi 

smartlook_do_not_track smartlook.com Un cookie pentru datele 
comportamentului site-ului 
vizitatorilor care nu este 
înregistrat. 
 

100 000 zile 

smartlookCookie manager.smartlook.com Înregistrează datele 
comportamentului site-ului 
vizitatorilor. Este folosit 
pentru analiza interna si 
functionalitatea site-ului. 
 

Pana la 

inchiderea 

ferestrei site-

ului 

 

 

 

 

Cookie-uri funcționale 

 

Cookie-urile funcționale ajută proprietarul site-ului web să optimizeze experiența vizitatorilor 

pe site. 

 

Nume 

 

Domeniu Scop Valabilitate 

__cfduid inspectlet.com Utilizând rețeaua de conținut 
Cloudflare, modulul cookie 
este conceput pentru a oferi 
trafic web de încredere. 
 

1 an 

__insp_msld inspectlet.com In asteptare 

 

365 zile 

__insp_nv inspectlet.com Folosit pentru a crește 
calitatea video stream. 
 

365 zile 

__insp_pad inspectlet.com In asteptare 

 

365 zile 

__insp_sid inspectlet.com "Cookie de sesiune Inspectlet", 
folosit pentru a monitoriza 
informațiile din sesiune. 
 

365 zile 

__insp_slim inspectlet.com Folosit pentru a crește 
calitatea video stream. 
 

365 zile 

__insp_targlpt inspectlet.com "Cookie de sesiune Inspectlet", 
folosit pentru a monitoriza 
informațiile din sesiune. 
 

365 zile 



__insp_targlpu inspectlet.com "Cookie de sesiune Inspectlet", 
folosit pentru a monitoriza 
informațiile din sesiune. 
 

365 zile 

__insp_uid inspectlet.com Atribuie un număr de 
identificare aleator 
vizitatorului. 
 

Nelimitat 

__insp_wid inspectlet.com Folosit pentru a crește 
calitatea video stream. 
 

365 zile 

__insp_norec_sess mozipo.ro Folosit pentru a crește 
calitatea video stream prin 
identificare. 
 

365 zile 

__insp_nv mozipo.ro Folosit pentru a crește 
calitatea video stream prin 
identificare. 
 

365 zile 

__insp_slim mozipo.ro Folosit pentru a crește 
calitatea video stream prin 
identificare. 
 

365 zile 

__insp_ss mozipo.ro Cookie-ul este folosit pentru a-
și aminti informațiile de 
conectare care optimizează 
experiența vizitatorilor pe site. 
 

365 zile 

__insp_targlpt mozipo.ro Cookie-ul este folosit pentru a-
și aminti informațiile de 
conectare care optimizează 
experiența vizitatorilor pe site. 
 

365 zile 

__insp_targlpu mozipo.ro Cookie-ul este folosit pentru a-
și aminti informațiile de 
conectare care optimizează 
experiența vizitatorilor pe site. 
 

365 zile 

__insp_wid mozipo.ro Folosit pentru a crește 
calitatea video stream prin 
identificare. 
 

365 zile 

 

 

 

Cookie-uri publicitare 

 

Cookie-urile publicitare sunt folosite pentru a urmări vizitatorii pe mai multe site-uri web. 

Scopul acestor cookie-uri sunt anunțurile specifice și relevante pentru utilizatorul individual. 

 



Nume 

 

Domeniu Scop Valabilitate 

DSID doubleclick.net Cookie-ul Doubleclick este 
conceput pentru a identifica 
utilizatorul și pentru a afișa 
sugestii de marketing 
direcționate pe alte site-uri. 
 

2 saptamani 

IDE doubleclick.net Cookie-ul Doubleclick este 
conceput pentru a identifica 
utilizatorul și pentru a afișa 
sugestii de marketing 
direcționate pe alte site-uri. 
 

2 saptamani 

__gfp_64b doubleclick.net Cookie-ul Doubleclick este 
conceput pentru a identifica 
utilizatorul și pentru a afișa 
sugestii de marketing 
direcționate pe alte site-uri. 
 

1000 zile 

_fbp doubleclick.net Cookie-ul Facebook folosit 
pentru a identifica un utilizator 
și pentru a afișa sugestii de 
marketing orientate pe alte 
site-uri. 
 

90 zile 

_fbp inspectlet.com Cookie-ul Facebook folosit 
pentru a identifica un utilizator 
și pentru a afișa sugestii de 
marketing orientate pe alte 
site-uri. 
 

182 zile 

SL_C_23361dd035530_KEY mozipo.ro Colectarea datelor statistice 
asociate cu vizitele unui 
utilizator pe site, cum ar fi 
numărul de vizite, timpul 
mediu petrecut pe site și 
paginile care au fost accesate, 
pentru scopuri de marketing 
direct. 
 

605 zile 

SL_C_23361dd035530_SID mozipo.ro Colectarea datelor statistice 
asociate cu vizitele unui 
utilizator pe site, cum ar fi 
numărul de vizite, timpul 
mediu petrecut pe site și 
paginile care au fost accesate, 
pentru scopuri de marketing 
direct. 
 

13luni 



SL_C_23361dd035530_VID mozipo.ro Colectarea datelor statistice 
asociate cu vizitele unui 
utilizator pe site, cum ar fi 
numărul de vizite, timpul 
mediu petrecut pe site și 
paginile care au fost accesate, 
pentru scopuri de marketing 
direct. 
 

605 zile 

_fbp mozipo.ro Cookie pentru scopuri de 
marketing direct. 
 

90 zile 

displayedHomePopUp www.momentcredit.lt Pop-up cookie banner. Pana la 

inchiderea 

ferestrei site-

ului 

 
SL_C_23361dd035530_KEY smartlook.com Colectarea datelor statistice 

asociate cu vizitele unui 
utilizator pe site, cum ar fi 
numărul de vizite, timpul 
mediu petrecut pe site și 
paginile care au fost accesate, 
pentru scopuri de marketing 
direct. 
 

13 luni 

SL_C_23361dd035530_SID smartlook.com Colectarea datelor statistice 
asociate cu vizitele unui 
utilizator pe site, cum ar fi 
numărul de vizite, timpul 
mediu petrecut pe site și 
paginile care au fost accesate, 
pentru scopuri de marketing 
direct. 
 

13 luni 

SL_C_23361dd035530_VID smartlook.com Colectarea datelor statistice 
asociate cu vizitele unui 
utilizator pe site, cum ar fi 
numărul de vizite, timpul 
mediu petrecut pe site și 
paginile care au fost accesate, 
pentru scopuri de marketing 
direct. 
 

13 luni 

 

 

 

Familiarizați-vă cu furnizorii de cookie-uri terță parte, utilizați de Mozipo: 

 

Companie Domeniu Informatii utile 
Google Inc. doubleclick.net; google.com; www.google.com; 

google.lt 
 

Termeni si conditii 
Politica de confidentialitate 
 

Intercom Inc intercom.io 
 

Termeni si conditii 
Politica de confidentialitate 

 

https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.intercom.com/terms-and-policies#terms
https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy


Inspectlet inspectlet.com Termeni si servicii 
Politica de confidentialitate 
 

Smartsupp.com, s.r.o. smartlook.com; manager.smartlook.com Termeni si servicii 
Declaratie de confidentialitate 
 

 

 

Cum puteți controla cookies? 

 

Puteți elimina în orice moment cookies salvate în browser-ul dvs. Puteți specifica, de asemenea, 

ca browser-ul dvs. să nu accepte cookies de la un site anume selectat sau de la toate site-urile 

web, dar veți pierde și funcționalitatea și avantajele menționate mai sus. Fiecare browser are un 

set diferit de setări personalizate pentru modulele cookies. Utilizați funcția de ajutor a 

browserului pentru a seta opțiunile necesare. 

 

Notă: Dacă respingeți cookie-urile transmise este posibil ca unele părți ale site-ului 

nostru să nu funcționeze sau să aveți restricție de acces la acesta. 

https://www.inspectlet.com/terms-of-service
https://www.inspectlet.com/terms-of-service#privacy
https://www.smartlook.com/help/terms-of-service/
https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/

