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1 Introducere

Atunci când folosiți website-ul Superbet, noi și terțe societăți colectăm informații prin folosirea
cookie-urilor și a altor tehnologii cum ar fi pixel tags (pentru simplitate, ne vom referi la toate
aceste tehnologii prin expresia ‚cookie-uri').

Politica noastră privind Cookie-urile explică ce sunt cookie-urile, cum le folosim, cum terții cu
care colaborăm pot folosi cookie-urile, alegerile dumneavoastră privind cookie-urile și prezintă
orice alte informații suplimentare despre care ar trebui să aveți cunoștință.

Ne rezervăm dreptul de a modifica și/sau actualiza prezenta Politică privind Cookie-urile la
libera noastră alegere și în orice moment.

2 Ce sunt cookie-urile

Cookie-urile sunt părți mici de text transmise de browser-ul dumneavoastră web prin intermediul
unui website pe care îl vizitați. Un fișier de tip cookie este stocat în browser-ul dumneavoastră
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web, iar acesta permite Serviciului sau unui terț să vă recunoască, face ca următoarea
dumneavoastră vizită să fie mai ușoară iar Serviciul mai folositor pentru dumneavoastră.

Un pixel tag (denumit uneori web beacon) este o imagine invizibilă cu o linie de cod plasată în
interiorul unui mesaj e-mail sau unei pagini web.

3 Informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor și altor tehnologii

Cookie-urile folosite pe website-ul nostru nu colectează date cu caracter personal direct
identificabile cum ar fi nume, adrese, adrese de e-mail etc. Totuși, anumite cookie-uri pot
colecta informații care privesc un ID unic sau un alt identificator, cum ar fi Adresa IP și adrese
de e-mailuri criptografiate, care, atunci când sunt combinate cu alte informații, devin date cu
caracter personal.

4 Tipuri de cookie-uri

Există diferite tipuri de cookie-uri care sunt folosite pentru a realiza diferite lucruri, cum ar fi să
vă permită să navigați între diferite pagini de pe website în mod eficient, memorând preferințele
dumneavoastră, ajutându-ne să identificăm moduri de a îmbunătăți experiența dumneavoastră
generală pe site, să vă comunicăm anunțuri publicitare etc.

Pentru a vă putea ajuta să înțelegeți diferitele tipuri de cookie-uri pe care le folosim pe acest
website și ce fac acestea, am clasificat cookie-urile în două categorii, conform descrierii de mai
jos.

Cookie-uri proprii sunt cookie-uri stocate pe dispozitivul dumneavoastră de către noi prin
folosirea website-ului nostru, sub același domeniu pe care îl vizitați în prezent. Aceste cookie-uri
sunt folosite de obicei pentru îmbunătățirea performanței website-ului, oferind utilizatorului o mai
bună experiență.

Cookie-uri ale terților sunt cookie-uri proiectate și „publicate” de terții cu care colaborăm.
Acestea sunt setate de domenii care nu constituie website-ul pe care îl vizitați. Acestea sunt de
obicei folosite în scopuri de publicitate online și plasate pe un website prin intermediul unui
script sau tag. Website-ul nostru folosește doar cookie-uri ale terților credibile și nu permitem
niciunui terț să folosească cookie-uri decât în scopurile menționate în această politică.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu putem influența sau controla cookie-urile terților care sunt
deja în computerul dumneavoastră în momentul vizitei pe website-ul nostru și nici nu putem ști
ce informații colectează cookie-urile respective.

Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, vizitați aboutcookie-urile.org, allaboutcookie-urile.org
sau Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

5 Cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente



Cookie-urile pot fi clasificate în cookie-uri de ‚sesiune’ sau cookie-uri ‚persistente’, în funcție de
cât de mult vor exista după ce sunt plasate în browser-ul dumneavoastră.

Cookie-uri de sesiune: cookie-urile de sesiune vor exista atât timp cât veți păstra browser-ul
deschis. Acestea expiră în momentul în care închideți browser-ul.

Cookie-uri persistente: cookie-urile persistente expiră la un moment fix în timp sau în cazul în
care le ștergeți manual din browser-ul dumneavoastră, în funcție de care situație survine prima.

6 Modul în care Superbet folosește cookie-urile

Folosim cookie-urile în următoarele scopuri:

● pentru a permite anumite funcții ale Serviciului,
● pentru a oferi date analitice,
● pentru a vă stoca preferințele,
● pentru a permite transmiterea de anunțuri publicitare, inclusiv anunțuri publicitare

comportamentale.

Am clasificat cookie-urile folosite pe site-urile noastre în cinci categorii, conform celor de mai
jos:

● Cookie-uri esențiale

Aceste cookie-urile ne ajută să facem website-ul utilizabil asigurând funcții de bază cum ar fi
navigarea între pagini și accesul la zone sigure ale website-ului. Website-ul nu poate funcționa
corespunzător fără aceste cookie-uri. Aceste cookie-uri nu colectează niciun fel de informații
despre dumneavoastră care ar putea fi folosite în scopuri de marketing sau care să memoreze
locurile în care ați navigat pe Internet.

Având în vedere că aceste cookie-uri sunt necesare pentru corecta funcționare a website-ului
nostru, nu le puteți controla.

● Preferințe

Cookie-urile de preferințe permit website-ului nostru să rețină informații care schimbă modul în
care se comportă sau arată website-ul nostru, cum ar fi limba dumneavoastră preferată sau
regiunea în care vă aflați.

● Statistică

Cookie-urile statistice ne ajută să înțelegem cum interacționează vizitatorii noștri cu
website-urile noastre colectând și raportând informații în mod anonim.

● Marketing



Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a monitoriza vizitatorii pe website-ul nostru.
Intenția este de a afișa reclame relevante și atractive pentru fiecare utilizator individual și, astfel,
mai valoroase pentru persoanele care afișează anunțuri și terții care doresc publicarea
anunțurilor.

● Neclasificate

Cookie-urile neclasificate în curs de clasificare de către noi, împreună cu furnizorii de cookie-uri
individuale.

7 Cookie-urile terților

Pe lângă cookie-urile pe care le folosim, colaborăm și cu terți care plasează cookie-uri pe
dispozitivul dumneavoastră. Vă rugăm să aveți în vedere că datele pe care le colectează pot
face obiectul propriilor politici de confidențialitate ale acestora.

Atunci când colaborăm cu societăți terțe luăm măsuri pentru a vă proteja datele. Spre exemplu,
stabilim limite contractuale cu privire la modul în care datele colectate cu privire la persoanele
care utilizează serviciile noastre sunt folosite și verificăm regulat site-urile noastre pentru a ne
asigura că sunt folosite doar cookie-uri autorizate de noi.

Pentru lista terților cu care colaborăm, vă rugăm să consultați Lista noastră de Cookie-uri de
mai jos.

8 Cum să gestionați cookie-urile?

Odată ce ne-ați dat acordul dumneavoastră cu privire la cookie-uri, vom stoca cookie-ul pe
dispozitivul dumneavoastră pentru a fi folosit la vizitele dumneavoastră viitoare pe website-ul
nostru.

Există două moduri în care puteți gestiona acordul dumneavoastră privind cookie-urile:

1. puteți să modificați acordul dumneavoastră pentru diferitele tipuri de cookie-uri prin bannerul
cookie;

2. puteți să vă dezabonați apăsând butonul de mai jos.

În mod alternativ, puteți folosi browser-ul dumneavoastră pentru a gestiona cookie-urile, inclusiv
puteți șterge cookie-uri stocate anterior și bloca instalarea cookie-urilor.

În cazul în care doriți să ștergeți sau blocați cookie-uri sau instrui browser-ul dumneavoastră
web să șteargă sau să refuze cookie-uri, vă rugăm să vizitați paginile de asistență ale
browser-ului dumneavoastră web, deoarece va trebui să ștergeți manual cookie-urile prin
intermediul setărilor din browser-ul dumneavoastră de Internet.



Totuși, vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care ștergeți cookie-urile sau refuzați să le
acceptați, ați putea să nu aveți posibilitatea de a beneficia de toate caracteristicile pe care le
oferim, ați putea să nu aveți posibilitatea de a vă stoca preferințele, iar anumite pagini ar putea
să nu se afișeze corespunzător sau ați putea reduce semnificativ funcționalitatea website-urilor
individuale.

Linkurile de mai jos se pot dovedi utile dacă doriți mai multe detalii cu privire la gestionarea
cookie-urilor pentru anumite browsere:

● Google Chrome
● Mozilla Firefox
● Internet Explorer
● Android Browser
● Opera și Opera Mobile
● Safari (Desktop) și Safari (Mobile)

9 Lista Cookie-urilor

Denumire Creat de Expiră
la

Categorie Scop/Descrier
e

392051770 sportradarserving.com 1 an Neclasific
at

392123770 sportradarserving.com 1 an Neclasific
at

393320039 sportradarserving.com 1 an Neclasific
at

393320059 sportradarserving.com 1 an Neclasific
at

393392039 sportradarserving.com 1 an Neclasific
at

393392059 sportradarserving.com 1 an Neclasific
at

360002232620 suport.superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

360002232700 suport.superbet.ro Persiste Neclasific

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookie-urile-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookie-urile-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=637558935187531898-1022032534&hl=en&rd=1
https://security.opera.com/
https://help.opera.com/en/mobile/android
https://support.apple.com/hr-hr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://sportradarserving.com
http://sportradarserving.com
http://sportradarserving.com
http://sportradarserving.com
http://sportradarserving.com
http://sportradarserving.com
http://suport.superbet.ro
http://suport.superbet.ro


nt at

360002257679 suport.superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

360002257699 suport.superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

360002257719 suport.superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

360002257739 suport.superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

360002257759 suport.superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

360002661500 suport.superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

360002888500 suport.superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

_#/redot.gif gemius.pl Sesiune Statistică

__cf_bm suport.superbet.ro 1 zi Necesar Acest cookie
este folosit
pentru a se face
distincția între
oameni și boți.
Acest lucru este
folositor pentru
website

__cfruid superbet.zendesk.co
m

Sesiune Necesar Acest cookie
face parte din
serviciile
prestate de
Cloudflare -
Inclusiv
repartizarea
echilibrată a
proceselor

http://suport.superbet.ro
http://suport.superbet.ro
http://suport.superbet.ro
http://suport.superbet.ro
http://suport.superbet.ro
http://suport.superbet.ro
http://suport.superbet.ro
http://gemius.pl
http://suport.superbet.ro
http://superbet.zendesk.com
http://superbet.zendesk.com


__gfp_64b superbet.ro 1 an Marketing Colectează date
despre vizitele
utilizatorilor pe
website

__zlcmid superbet.ro 1 an Marketing Menține starea
utilizatorilor la
solicitările
paginii.

__zlcstore superbet.ro Persiste
nt

Necesar Acest cookie
este necesar
pentru ca
funcția fereastră
de chat de pe
website să
funcționeze.

_cq_check superbet.ro Sesiune Necesar Stabilește dacă
utilizatorul și-a
dat acordul
pentru
cookie-uri.

_cq_duid superbet.ro 3 luni Neclasific
at

_cq_suid superbet.ro Sesiune Neclasific
at

_cq_tuid superbet.ro Sesiune Neclasific
at

_fbp superbet.ro 3 luni Marketing Utilizat de
Facebook
pentru a livra o
serie de
produse de
publicitate cum
ar fi licitarea în
timp real de la
terți care vor să
publice
anunțuri.

http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro


_ga superbet.ro 2 ani Statistică Înregistrează un
ID unic folosit la
generarea de
date statistice
privind modul în
care vizitatorul
folosește
website-ul.

_ga_# superbet.ro 2 ani Statistică Utilizat de
Google
Analytics pentru
a colecta date
privind numărul
de vizite ale
utilizatorului pe
website,
precum și date
privind prima și
ultima vizită.

_gat superbet.ro 1 zi Statistică Folosit de
Google
Analytics pentru
limitarea ratei
cererilor.

_gcl_au superbet.ro 3 luni Marketing Utilizat de
Google
AdSense pentru
testarea
eficienței
publicității pe
website-urile
care le folosesc
serviciile.

_gid superbet.ro 1 zi Statistică Înregistrează un
ID unic folosit la
generarea de
date statistice
privind modul în
care vizitatorul
folosește

http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro


website-ul.

_ranaCid superbet.ro 5308
zile

Neclasific
at

_schn superbet.ro Sesiune Marketing Monitorizează
sesiunile
individuale pe
website

_scid superbet.ro 13 luni Marketing Stabilește un ID
unic pentru
vizitator

_sp_root_domain_test_# superbet.ro Sesiune Statistică

_sp_srt_id.2ecc superbetmobile.ro 18 luni Neclasific
at

_sp_srt_id.5115 superbet.ro 18 luni Neclasific
at

_sp_srt_ses.2ecc superbetmobile.ro 1 zi Neclasific
at

_sp_srt_ses.5115 superbet.ro 1 zi Neclasific
at

_sr_ads serving.ads.
sportradar.com

1 an Neclasific
at

1.1/web/usersyncs api.feedad.com Sesiune Neclasific
at

A3 yahoo.com 1 an Marketing Colectează
informații
privind
comportamentul
utilizatorului pe
mai multe
website-uri.
Aceste
informații sunt
folosite pentru
optimizarea
relevanței

http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbetmobile.ro
http://superbet.ro
http://superbetmobile.ro
http://superbet.ro
http://serving.ads.sportradar.com
http://serving.ads.sportradar.com
http://api.feedad.com
http://yahoo.com


publicității pe
website.

ads/ga-audiences google.com Sesiune Marketing Utilizat de
Google
AdWords pentru
a re-atrage
vizitatori de
natură a fi
transformați în
clienți pe baza
comportamentul
ui online de pe
website-uri al
vizitatorului.

APID advertising.com 1 an Marketing Colectează
informații
privind
comportamentul
utilizatorului pe
mai multe
website-uri.
Aceste
informații sunt
folosite pentru
optimizarea
relevanței
publicității pe
website.

APIDTS yahoo.com 1 zi Marketing Colectează date
privind
preferințele și
comportamentul
vizitatorilor pe
website –
Aceste
informații sunt
folosite pentru a
face conținutul
și publicitatea
mai relevante în
funcție de

http://google.com
http://advertising.com
http://yahoo.com


vizitator.

ARRAffinity superbetmobile.ro Sesiune Necesar Folosit pentru a
distribui traficul
către website
pe mai multe
servere pentru
a optimiza timpii
de răspuns.

ARRAffinitySameSite superbetmobile.ro Sesiune Necesar Folosit pentru a
distribui traficul
către website
pe mai multe
servere pentru
a optimiza timpii
de răspuns.

ATN atdmt.com 2 ani Marketing Vizează
anunțurile pe
baza analizei
comportamental
e și localizării
geografice.

audience spotxchange.com 1 an Marketing Folosit pentru a
stabili dacă
reclamele video
au fost afișate
corect pe
website –
Scopul acestuia
este de a face
reclamele video
mai eficiente și
a asigura că
vizitatorului nu îi
sunt prezentate
aceleași
reclame de mai
multe ori de cât
s-a avut în
vedere.
Cookie-ul

http://superbetmobile.ro
http://superbetmobile.ro
http://atdmt.com
http://spotxchange.com


detectează și
dacă vizitatorul
are orice
preferințe Do
Not Track.

AWSALB superprono.superbet.r
o

6 zile Necesar Înregistrează ce
server-cluster
deservește
vizitatorul. Este
folosit în
contextul
repartizării
echilibrate a
proceselor

AWSALBCORS superprono.superbet.r
o

6 zile Necesar Înregistrează ce
server-cluster
deservește
vizitatorul. Este
folosit în
contextul
repartizării
echilibrate a
proceselor

B yahoo.com 1 an Marketing Colectează date
anonime
aferente
vizitelor pe
website ale
utilizatorului

bc49 kbntx.ch 29 zile Neclasific
at

bss a.sportradarserving.co
m

Sesiune Neclasific
at

bsw_sync eu.sportradarserving.c
om

Sesiune Neclasific
at

http://superprono.superbet.ro
http://superprono.superbet.ro
http://superprono.superbet.ro
http://superprono.superbet.ro
http://yahoo.com
http://kbntx.ch
http://a.sportradarserving.com
http://a.sportradarserving.com
http://eu.sportradarserving.com
http://eu.sportradarserving.com


c sportradarserving.com 1 an Necesar Folosit la
detectarea de
spam și
îmbunătățirea
securității
website-ului. Nu
stochează date
privind
vizitatorii.

cg_uuid obs.cheqzone.com 11 luni Marketing Stabilește un ID
unic pentru
vizitator

chk sync.dmp.kubient.net Sesiune Marketing Stabilește un ID
unic pentru
vizitator

chk.sig sync.dmp.kubient.net Sesiune Neclasific
at

cm4 a.sportradarserving.co
m

Sesiune Neclasific
at

CMID casalemedia.com 1 an Marketing Colectează date
ale vizitatorului
aferente
vizitelor pe
website ale
utilizatorului

CMPROc casalemedia.com 3 luni Marketing Colectează date
privind
comportamentul
vizitatorului de
pe mai multe
website-uri

CMPS casalemedia.com 3 luni Marketing Colectează date
ale vizitatorului
aferente
vizitelor pe
website ale
utilizatorului

http://sportradarserving.com
http://obs.cheqzone.com
http://sync.dmp.kubient.net
http://sync.dmp.kubient.net
http://a.sportradarserving.com
http://a.sportradarserving.com
http://casalemedia.com
http://casalemedia.com
http://casalemedia.com


CMRUM3 casalemedia.com 1 an Marketing Colectează date
ale vizitatorului
aferente
vizitelor pe
website ale
utilizatorului

CMST casalemedia.com 1 zi Marketing Colectează date
ale vizitatorului
aferente
vizitelor pe
website ale
utilizatorului

CONSENT youtube.com 6039
zile

Necesar Utilizat pentru a
detecta dacă
vizitatorul a
acceptat
categoria de
marketing din
cookie banner.
Acest cookie
este necesar
pentru
respectarea
GDPR de către
website.

CookieConsent superbet.ro 1 an Necesar Stochează
starea privind
acordul
utilizatorului
pentru
cookie-uri
pentru domeniul
curent

CookieConsentBulkSetting
-#

cookiebot.com Persiste
nt

Preferințe Permite acordul
pentru
cookie-uri pe
mai multe
website-uri

ct-prod-bcknd-gui legacy-web.betting.su
perbet.ro

18797
zile

Neclasific
at

http://casalemedia.com
http://casalemedia.com
http://youtube.com
http://superbet.ro
http://cookiebot.com
http://legacy-web.betting.superbet.ro
http://legacy-web.betting.superbet.ro


device_view superprono.superbet.r
o

29 zile Necesar Acest cookie
este folosit
pentru a stabili
ce tip de
dispozitiv
folosește
vizitatorul

ELIGIBLE_ODD_TYPE_ID
S

superbet.ro Persiste
nt

Preferințe

ELIGIBLE_ODD_TYPE_ID
S
_TIMESTAMP

superbet.ro Persiste
nt

Preferințe

fa_8461718b-151b-486e-
8ea2-a9b349f07f98_u

feedad.com Sesiune Neclasific
at

fp_f604be51-ccf5-4d26-
9cc2-3c44e1fdceb9

superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

fr facebook.com 3 luni Marketing Utilizat de
Facebook
pentru a livra o
serie de
produse de
publicitate cum
ar fi licitarea în
timp real de la
terți care vor să
publice
anunțuri.

Gdyn gemius.pl 1 an Statistică Folosit în
contextul
conținutului de
publicitate
pop-up pe
website.
Cookie-ul
stabilește ce
anunțuri trebuie
prezentate
vizitatorului

http://superprono.superbet.ro
http://superprono.superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://feedad.com
http://superbet.ro
http://facebook.com
http://gemius.pl


gstorage gemius.pl Persiste
nt

Marketing Stabilește un ID
unic pentru
vizitator

Gtest gemius.pl 1 an Marketing Acest cookie
este setat să
colecteze
informații
privind
comportamentul
utilizatorului și
navigarea care
sunt folosite la
optimizarea
website-ului –
De asemenea,
cookie-ul
permite Google
Ads și Google
Analytics să
compileze
informații
privind vizitatorii
în scopuri de
marketing.

GUID superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

hc:#:recently_visited_articl
es

suport.superbet.ro Persiste
nt

Statistică Înregistrează ce
articole a vizitat
utilizatorul într-o
bază de
cunoștințe
Zendesk.

http://gemius.pl
http://gemius.pl
http://superbet.ro
http://suport.superbet.ro


https://cx.atdmt.com/ atdmt.com Sesiune Marketing Stabilește un ID
unic pentru
vizitator, care
permite terților
care vor să
publice anunțuri
să vizeze
vizitatorul cu
anunțul
relevant. Acest
serviciu de
potrivire este
prestat de
hub-uri
publicitare terțe,
care facilitează
licitarea în timp
real pentru
persoanele care
publică
anunțuri.

i serving.ads.
sportradar.com

Sesiune Necesar Înregistrează
viteza și
performanța
website-ului.
Această funcție
poate fi folosită
în contextul
datelor statistice
și repartizării
echilibrate a
proceselor.

https://cx.atdmt.com/
http://atdmt.com
http://serving.ads.sportradar.com
http://serving.ads.sportradar.com


IDE doubleclick.net 1 an Marketing Utilizat de
Google
DoubleClick
pentru
înregistrarea și
raportarea
acțiunilor
utilizatorului
website-ului
după vizionarea
sau vizitarea
unuia dintre
anunțurile
persoanei care
publică anunțuri
cu scopul de a
măsura
eficacitatea unui
anunț și de a
prezenta
anunțuri
personalizate
utilizatorului.

IDSYNC analytics.yahoo.com 1 an Marketing Utilizat pentru a
identifica
vizitatorul în
timpul vizitelor
și pe diverse
dispozitive.
Acesta permite
website-ului să
prezinte
vizitatorului
anunțuri
relevante –
Serviciul este
prestat de
hub-uri
publicitare terțe

io_f604be51-ccf5-4d26-
9cc2-3c44e1fdceb9

superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

http://doubleclick.net
http://analytics.yahoo.com
http://superbet.ro


io_token_# iesnare.com 1 an Marketing

KRTBCOOKIE_# pubmatic.com 3 luni Marketing Înregistrează un
ID unic care
identifică
dispozitivul
utilizatorului în
timpul vizitelor
de întoarcere
pe website-uri
care folosesc
aceeași rețea
de publicitate.
ID-ul este
utilizat pentru a
permite anunțuri
personalizate.

kuid kbntx.ch 29 zile Marketing Acest cookie
este utilizat
pentru a colecta
informații cu
privire la un
vizitator. Aceste
informații vor
deveni un șir de
ID-uri conținând
informații
despre un
anumit vizitator
– șirurile de
informații ID
sunt folosite
pentru a aloca
vizitatorului un
segment de
vizitator cu
preferințe
similare.

lang superbet.ro 6 zile Preferințe Reține
versiunea
selectată de
limbă a unui

http://iesnare.com
http://pubmatic.com
http://kbntx.ch
http://superbet.ro


vizitator al unui
website.

ld:#:$diagnostics superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

ld:$anonUserId superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

log/error connect.facebook.net Sesiune Marketing Utilizat pentru a
detecta și
înregistra
posibile erori de
monitorizare.

lottoMultiBetSlip superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

menu suport.superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

mg_sync cm.mgid.com 29 zile Marketing Utilizat pentru
sincronizarea
datelor cu
rețelele de
publicitate.

mpid kubient.net 18 luni Marketing Stabilește un ID
unic pentru
vizitator

mpid.sig kubient.net 18 luni Neclasific
at

muidn mgid.com 6072
zile

Marketing Stabilește un ID
unic pentru
vizitator

multiBetSlip superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

Necesar_INTRO_VIEWED superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

newMobilePage superbet.ro 29 zile Necesar

noMobile superbet.ro 6 zile Necesar

http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://connect.facebook.net
http://superbet.ro
http://suport.superbet.ro
http://cm.mgid.com
http://kubient.net
http://kubient.net
http://mgid.com
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro


p tr.snapchat.com Sesiune Neclasific
at

pagead/landing doubleclick.net Sesiune Marketing Colectează date
cu privire la
comportamentul
vizitatorului de
la mai multe
website-uri

partner spotxchange.com Sesiune Marketing Utilizat în
contextul
reclamelor
video. Cookie-ul
limitează
numărul de dăți
în care unui
utilizator i se
prezintă
aceeași
reclamă.
Cookie-ul este
utilizat și pentru
a asigura
relevanța
reclamei video
pentru un
anumit utilizator.

PUBMDCID pubmatic.com 3 luni Marketing Înregistrează un
ID unic care
identifică
dispozitivul
utilizatorului în
timpul vizitelor
de întoarcere
pe website-uri
care folosesc
aceeași rețea
de publicitate.
ID-ul este
utilizat pentru a
permite anunțuri
personalizate.

http://tr.snapchat.com
http://doubleclick.net
http://spotxchange.com
http://pubmatic.com


PugT pubmatic.com 30 zile Statistică Utilizat pentru a
stabili de câte
ori au fost
actualizate
cookie-urile în
browser-ul
vizitatorului.
Utilizat pentru a
optimiza
eficiența
serverului
website-ului.

rum casalemedia.com Sesiune Marketing Colectează date
privind vizitele
utilizatorului pe
website

sc_at snapchat.com 1 an Marketing Utilizat de
Snapchat
pentru a
implementa
conținut
publicitar pe
website –
Cookie-ul
detectează
eficiența
anunțurilor și
colectează
datele
vizitatorului
pentru o
segmentare
suplimentară a
vizitatorilor.

snowplowOutQueue_
snowplowApi_cf_get

superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

snowplowOutQueue_
snowplowApi_cf_get.expir
es

superbet.ro Persiste
nt

Neclasific
at

sp.pl analytics.yahoo.com Sesiune Marketing

http://pubmatic.com
http://casalemedia.com
http://snapchat.com
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://analytics.yahoo.com


SRVNAME old.superbet.ro Sesiune Neclasific
at

store superbet.ro Sesiune Neclasific
at

stx_user_id sharethrough.com 1 an Marketing Stabilește un ID
unic pentru un
anumit vizitator.
Acest ID poate
fi folosit pentru
a recunoaște
vizitatorul la
revenire și
implementa
orice preferințe.
Cookie-ul
permite, de
asemenea,
website-ului să
monitorizeze
vizitatorul pe
mai multe
website-uri în
scopuri de
marketing.

t_gid taboola.com 1 an Marketing Acest cookie
atribuie un ID
specific de
vizitator

test_cookie doubleclick.net 1 zi Marketing Utilizat pentru a
verifica dacă
browser-ul
utilizatorului
suportă
cookie-urile.

http://old.superbet.ro
http://superbet.ro
http://sharethrough.com
http://taboola.com
http://doubleclick.net


tr facebook.com Sesiune Marketing Utilizat de
Facebook
pentru a livra o
serie de
produse de
publicitate cum
ar fi licitarea în
timp real de la
terți care vor să
publice
anunțuri.

tracker/tc_imp.gif obs.cheqzone.com Sesiune Neclasific
at

tuuid bidswitch.net 1 an Marketing Înregistrează
dacă utilizatorul
și-a dat sau nu
acordul pentru
utilizarea
cookie-urilor.

tuuid_lu bidswitch.net 1 an Marketing Conține un ID
unic de vizitator,
care permite
Bidswitch.com
să monitorizeze
vizitatorul pe
mai mult
website-uri.
Acest lucru
permite
Bidswitch să
optimizeze
relevanța
reclamelor și să
asigure faptul
că vizitatorul nu
vizionează
aceleași
reclame de mai
multe ori.

http://facebook.com
http://obs.cheqzone.com
http://bidswitch.net
http://bidswitch.net


uid adform.net 2 luni Marketing Înregistrează un
ID unic de
utilizator care
recunoaște
browser-ul
utilizatorului
atunci când
vizitează
website-uri care
folosesc
aceeași rețea
de publicitate.
Scopul este de
a optimiza
afișarea
anunțurilor în
funcție de
mișcările
vizitatorului și
diversele licitări
ale persoanelor
care publică
anunțurile
pentru afișarea
anunțurilor
pentru
utilizatori.

uids lemma
technologies.com

3 luni Marketing Înregistrează
comportamentul
utilizatorului și
navigarea
acestuia pe
website

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 179 zile Marketing Încearcă să
estimeze
lățimea de
bandă a
utilizatorilor pe
pagini cu
înregistrări
video YouTube
integrate.

http://adform.net
http://lemmatechnologies.com
http://lemmatechnologies.com
http://youtube.com


X-AB sc-static.net 1 zi Statistică Acest cookie
este utilizat de
operatorul
website-ului în
contextul
analizei
multi-variate.
Acesta este un
instrument
utilizat pentru a
combina sau
modifica
conținut pe
website. Acesta
permite
website-ului să
găsească cea
mai bună
versiune/ediție
a site-ului.

YSC youtube.com Sesiune Marketing Înregistrează un
ID unic pentru a
înregistra date
statistice cu
privire la ce
înregistrări
video de pe
YouTube au fost
vizionate de
utilizator.

yt.innertube::nextId youtube-nocookie.co
m

Persiste
nt

Marketing Înregistrează un
ID unic pentru a
înregistra date
statistice cu
privire la ce
înregistrări
video de pe
YouTube au fost
vizionate de
utilizator.

http://sc-static.net
http://youtube.com
http://youtube-nocookie.com
http://youtube-nocookie.com


yt.innertube::requests youtube-nocookie.co
m

Persiste
nt

Marketing Înregistrează un
ID unic pentru a
înregistra date
statistice cu
privire la ce
înregistrări
video de pe
YouTube au fost
vizionate de
utilizator.

yt-remote-cast-available youtube.com Sesiune Marketing

yt-remote-cast-installed youtube.com Sesiune Marketing Stochează
preferințele de
video player ale
utilizatorului
folosind
înregistrările
video YouTube
adăugate

yt-remote-connected-devic
es

youtube.com Persiste
nt

Marketing Stochează
preferințele de
video player ale
utilizatorului
folosind
înregistrările
video YouTube
adăugate

yt-remote-device-id youtube.com Persiste
nt

Marketing Stochează
preferințele de
video player ale
utilizatorului
folosind
înregistrările
video YouTube
adăugate

http://youtube-nocookie.com
http://youtube-nocookie.com
http://youtube.com
http://youtube.com
http://youtube.com
http://youtube.com


yt-remote-fast-check-perio
d

youtube.com Sesiune Marketing Stochează
preferințele de
video player ale
utilizatorului
folosind
înregistrările
video YouTube
adăugate

yt-remote-session-app youtube.com Sesiune Marketing Stochează
preferințele de
video player ale
utilizatorului
folosind
înregistrările
video YouTube
adăugate

yt-remote-session-name youtube.com Sesiune Marketing Stochează
preferințele de
video player ale
utilizatorului
folosind
înregistrările
video YouTube
adăugate

ZD-arturos superbet.ro Persiste
nt

Necesar Utilizat pentru a
activa sau testa
diferite
caracteristici în
legătură cu
integrarea
Zendesk a
website-ului per
utilizator unic.

ZD-buid superbet.ro Persiste
nt

Statistică Id unic care
identifică
utilizatorul la
vizite recurente.

http://youtube.com
http://youtube.com
http://youtube.com
http://superbet.ro
http://superbet.ro


ZD-store superbet.ro Persiste
nt

Preferințe Înregistrează
dacă asistentul
automat Botul
Zendesk care
răspunde la
întrebări a fost
afișat
utilizatorului
website-ului.

ZD-suid superbet.ro Persiste
nt

Necesar Id unic care
identifică
sesiunea
utilizatorului.

zte# superbet.ro Sesiune Marketing Salvează un ID
Zopim Live
Chat care
recunoaște un
dispozitiv între
vizite pe durata
unei sesiuni de
chat.

zuuid sportradarserving.com 1 an Marketing Utilizat pentru
monitorizarea
vizitatorilor pe
mai multe
website-uri

zuuid_k a.sportradarserving.co
m

2 ani Neclasific
at

zuuid_lu sportradarserving.com 1 an Marketing Stabilește un ID
unic pentru
vizitator

http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://superbet.ro
http://sportradarserving.com
http://a.sportradarserving.com
http://a.sportradarserving.com
http://sportradarserving.com



