PROTEJAREA DATELOR
Pizza & Panini SRL, cu sediul în Bulevardul Ficusului nr. 16, București, România, sunt operatori de date ai tuturor
informațiilor personale colectate și prelucrate prin intermediul site-ului și serviciilor Pizzacitta. Prin utilizarea
acestui site web, sunteți de acord cu notificările noastre privind cookie-urile și notificările privind publicitatea
bazată pe interese.
Notă despre cookie-uri
Folosim cookie-uri și instrumente similare (colectiv, „cookie-uri”) în scopurile descrise mai jos:
• Furnizați caracteristici, produse și servicii care vă pot interesa;
• Prevenirea activității frauduloase;
• Îmbunătățirea securității;
• Pentru a lua în considerare preferințele dvs.
De asemenea, folosim cookie-uri pentru a înțelege cum folosesc clienții serviciile noastre, astfel încât să putem
aduce îmbunătățiri. De exemplu, folosim cookie-uri pentru a efectua cercetări și diagnosticare, pentru a îmbunătăți
conținutul, produsele și serviciile Pizzacitta și pentru a măsura și analiza performanța serviciilor noastre. Pentru a
vedea care terțe părți aprobate folosesc cookie-uri și pentru a face setări pentru cookie-uri, vă rugăm să vizitați
pagina Setări cookie.

Informații suplimentare
Cookie-urile operaționale rămân în browser timp de 13 luni de la ultima vizită, cu excepția cookie-urilor utilizate
pentru a vă aminti setările de confidențialitate (cum ar fi preferințele de publicitate), care pot rămâne în browser
până la 5 ani. Alte cookie-uri rămân în browserul dumneavoastră timp de 13 luni după ce ne dați consimțământul
pentru a le folosi. Puteți gestiona cookie-urile pe site-ul nostru vizitând pagina Setări cookie. Vom aplica setările
cookie-urilor site-ului dvs. pentru Pizzacitta și browser-ul pe care l-ați folosit pentru a vă face selecțiile. În mod
alternativ, setările browserului dvs. vă vor spune cum să împiedicați browserul dvs. să accepte cookie-uri noi, cum
să setați browserul să vă anunțe când primiți un cookie nou, cum să dezactivați și să eliminați cookie-urile și când
vor expira cookie-urile. Cookie-urile operaționale vă permit să utilizați unele dintre caracteristicile esențiale ale
Pizzacitta. Dacă blocați sau respingeți în alt mod cookie-urile operaționale prin setările browserului dvs., unele
caracteristici și servicii ar putea să nu mai funcționeze. De asemenea, poate fi necesar să ajustați manual unele
dintre setări de fiecare dată când vizitați unul dintre serviciile noastre.

Setări cookie
Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic
Cookie-urile operaționale sunt folosite pentru a furniza serviciile noastre și nu pot fi dezactivate în aceste scopuri.
Folosim cookie-uri pentru a ne furniza serviciile, de exemplu, pentru a:
• Furnizați caracteristici, produse și servicii care vă pot interesa;
• prevenirea activității frauduloase;
• îmbunătățirea securității;
• să țină cont de preferințele tale.
De asemenea, folosim cookie-uri pentru a înțelege cum folosesc clienții serviciile noastre, astfel încât să putem
aduce îmbunătățiri. De exemplu, folosim cookie-uri pentru a efectua cercetări și diagnosticare pentru a ne
îmbunătăți conținutul, produsele și serviciile și pentru a măsura și înțelege performanța serviciilor noastre.
Cookie-uri de statistică
Cookie-urile de statistică colectează informații în mod anonim. Aceste informații ne ajută să înțelegem modul în
care vizitatorii noștri folosesc site-ul nostru.
Cookie-uri media externe
Conținutul de pe platformele video și platformele de social media este blocat în mod implicit. Dacă sunt acceptate
cookie-uri de pe medii externe, accesul la acest conținut nu mai necesită consimțământ manual.

Pentru orice intrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini
de internet, vă rugăm să vă adresați la: hello@pizzacitta.ro sau 0758 012 012

DATA PROTECTION
Pizza & Panini SRL, located at 16 Bulevardul Ficusului, Bucharest, Romania, are data controllers of all personal
information collected and processed through the Pizzacitta website and services. By using this website, you agree
to our notices on cookies and notices on interest-based advertising.
Notice about cookies
We use cookies and similar tools (collectively, “Cookies”) for the purposes described below:
•
•
•
•

Provide features, products and services that may be of interest to you;
Prevent fraudulent activity;
Improve security;
Take your preferences into account.

We also use cookies to understand how customers use our services so that we can make improvements. For
example, we use cookies to perform research and diagnostics, to improve Pizzacitta’s content, products, and
services, and to measure and analyze the performance of our services.
To see which approved third parties use cookies and to make cookie settings, please visit the Cookie Settings page.
Additional Information
Operational cookies remain in your browser for 13 months after your last visit, except for cookies used to
remember your privacy settings (such as, advertising preferences), which may remain in your browser for up to 5
years. Other cookies remain in your browser for 13 months after you give us your consent to use them.
You can manage cookies on our site by visiting the Cookie Settings page. We will apply your website cookie
settings to Pizzacitta and the browser you used to make your selections.
Alternatively, the settings on your browser will tell you how to prevent your browser from accepting new cookies,
how to set your browser to notify you when you receive a new cookie, how to disable and remove cookies, and when
cookies will expire.
Operational cookies allow you to use some of the essential features of Pizzacitta. If you block or otherwise reject
operational cookies through your browser settings, some features and services may stop working. You may also
need to manually adjust some of your settings each time you visit one of our services.

Cookie Settings
Technically necessary cookies
Operational cookies are used to provide our services and cannot be disabled for these purposes. We use cookies to
provide our services, for example, to:
•
•
•
•

Provide features, products and services that may be of interest to you;
prevent fraudulent activity;
improve security;
to take your preferences into account.

We also use cookies to understand how customers use our services so that we can make improvements. For
example, we use cookies to conduct research and diagnostics to improve our content, products and services, and to
measure and understand the performance of our services.
Statistics cookies
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how our visitors use our
website.
External media cookies
Content from video platforms and social media platforms is blocked by default. If cookies from external media are
accepted, access to this content no longer requires manual consent.
For any additional questions regarding the way cookies are through these internet pages, please contact:
hello@pizzacitta.ro or 0758 012 012

