
 

 

POLITICA DE COOKIES   

www.moon.ro  

 

-editia initiala- 

 

 

 Prezenta politică are scopul de a aduce la cunoștința utilizatorilor tipurile de cookie-uri utilizate, plasarea acestora, modalitatea și scopul de utilizare a cookie-urilor pentru site-ul 

www.moon.ro, operat de Societatea Comercială MOON RESORT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Oraș Bușteni, Strada Căprioarei nr. 27, CF 25494 Bușteni, Județ Prahova, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J29/2362/2020, avand CUI 42044711, Societatea 

Comercială MOON CAPITAL S.R.L., cu sediul în Oraș Voluntari, Str. Mircea Eliade nr. 12B, corp C, ap. 3, Județ Ilfov, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J23/1889/2018, având CUI 35451410, 

Societatea Comercială MOON ESCAPE COMARNIC S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Loc. Bușteni, Oraș Bușteni, Str. Căprioarei nr. 27, CF 25494, Județ Prahova, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J29/1554/2021, CUI 44472048, EUID ROONRC. J29/1554/2021 și 
Societatea Comercială WOWEFFECT S.R.L., cu sediul în Oraș Voluntari, Str. Mircea Eliade nr. 12B, corp C, ap. 3, Județ Ilfov, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J23/5645/2021, având CUI 
29868945, denumite în continuare împreună ”Operatorii” și individual ”Operatorul”.  . 

 

Prezenta politică se completează cu Politica de confidențialitate și securitate a prelucrării 
datelor cu caracter personal a Operatorilor și cu legislația relevantă în vigoare. 

 

Prezenta politică poate fi revizuită de Operatori, la anumite intervale de timp, utilizatorii 

urmând a fi anunțați în mod corespunzător, dacă apar astfel de modificări. 

 

 Ce sunt cookie-urile? 

 

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, cu format alfa – numeric, care au un 

identificator unic, stocat pe hard-disk-ul sau în browser-ul echipamentului folosit (desktop, tabletă, 
smartphone, laptop, etc) de utilizator.  

 

Deși anumite programe antivirus și anti-spyware le pot detecta, cookie-urile nu sunt 

spyware sau viruși informatici, în realitate acestea reprezentând doar texte, care nu pot executa nicio operație, nu pot auto-rula și nu pot fi executate. 
 

Cookie-urile ajută site-ul să funcționeze mai eficient pe dispozitivul utilizatorului si furnizează informații statistice administratorului site-ului pentru a fi informat în mod adecvat cu 

privire la îmbunătățirea acestuia, în scopul adaptării la cerințele, preferințele și interesele 
utilizatorului. 

 

 Care sunt datele colectate prin cookie-uri? 

 Deși există anumite cookie-uri (pentru marketing, statistică, preferințe) care pot colecta 
date personale ale utilizatorului, respectiv adresă IP, majoritatea cookie-urilor nu colectează date 
cu caracter personal ale utilizatorului site-ului. 

 

Niciunul din cookie-urile utilizate pe site-ul www.moon.ro nu stochează date cu caracter 
personal ale utilizatorului,  în sensul regulamentului GDPR, respectiv adresă, nume și prenume, etc. 

 

http://www.moon.ro/
http://www.moon.ro/
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Cu toate acestea, pentru siguranța utilizatorului, Operatorii precizează faptul că, toate 
datele colectate prin intermediul cookie-urilor sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul 

persoanelor neautorizate la acestea. 

 

 Care sunt avantajele folosirii cookie-urilor? 

 În momentul în care un anumit utilizator folosește/vizitează site-ul www.moon.ro  serverul stochează anumite cookie-uri în browser-ul dispozitivului său. Odată cu plasarea acestor cookie-uri, la orice altă vizită ulterioară pe site, serverul poate încărca o anumită configurație a site-ului, astfel încât această să corespundă nevoilor utilizatorului. 
 Practic, importanța utilizării și instalării cookie-urilor rezidă din faptul că acestea (i) pot oferi conținut și servicii adaptate preferinței utilizatorului, (ii) pot ajuta utilizatorul să navigheze mai ușor, (iii) pot reține configurația anumitor filtre de protecție (de ex. pentru copii), (iv) pot limita frecvența de difuzare a reclamelor pe site, (v) pot ajuta la furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator și, deasemenea (vi) pot măsura și optimiza traficul pe un site. 
 

 Tipuri de cookie-uri folosite de Operatori 

 

Cookie-urile pot fi împărțite în două categorii: 
- Cookie-uri ”de sesiune” - sunt şterse de pe dispozitivul utilizatorului după părăsirea 

site-ului www.moon.ro  sau după închiderea browser-ului și 
- Cookie-uri "permanente"  - care rămân pe dispozitivul utilizatorului, pentru o anumită perioadă de timp determinată sau până la ștergerea manuală a acestora de către 

utilizator. 

 

In prezent, pe site-ul www.moon.ro  se folosesc următoarele module de cookie-uri: 

 

Cookie-uri necesare – care garantează funcții fără de care utilizarea optimă a site-ului nu poate fi posibilă și asigurată; fac posibilă îndeplinirea funcției de schimbare de la http la https și, totodată, permit site-ului să înregistreze decizia utilizatorului privind utilizarea modulelor de 

cookie-uri folosite. 

 

Cookie-uri de statistică/analiză – care ajută operatorii să își îmbunătățească serviciile și conținutul oferit utilizatorilor, prin colectarea informațiilor referitoare la modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul. 

 

Cookie-uri de marketing/advertisement -colectează informații privind utilizarea rețelelor de social media, pentru a înțelege care sunt informațiile de interes pentru utilizator și pentru a furniza utilizatorului doar reclame/informații relevante pentru el. 
  În tabelul de mai jos se regăsește o listă completă a tuturor cookie-urilor implementate pe 

site-ul www.moon.ro   

 

Cookie Domain Description Duration Type 

asp_transient_id undefined No description  Other 

PHPSESSID undefined This cookie is native to PHP 

applications. The cookie is used 

to store and identify a users'' 

unique session ID for the 

purpose of managing user 

session on the website. The 

cookie is a session cookies and 

 Necessary 
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is deleted when all the browser 

windows are closed. 

asp_transient_id www.moon.ro No description  Other 

PHPSESSID www.moon.ro This cookie is native to PHP 

applications. The cookie is used 

to store and identify a users'' 

unique session ID for the 

purpose of managing user 

session on the website. The 

cookie is a session cookies and 

is deleted when all the browser 

windows are closed. 

 Necessary 

asp_transient_id Moon.ro No description  Other 

PHPSESSID moon.ro This cookie is native to PHP 

applications. The cookie is used 

to store and identify a users'' 

unique session ID for the 

purpose of managing user 

session on the website. The 

cookie is a session cookies and 

is deleted when all the browser 

windows are closed. 

 Necessary 

_ga .moon.ro This cookie is installed by 

Google Analytics. The cookie is 

used to calculate visitor, 

session, campaign data and 

keep track of site usage for the 

site''s analytics report. The 

cookies store information 

anonymously and assign a 

randomly generated number to 

identify unique visitors. 

1 years 20 days 9 

hours 14 minutes 

Analytics 

_gid .moon.ro This cookie is installed by 

Google Analytics. The cookie is 

used to store information of 

how visitors use a website and 

helps in creating an analytics 

report of how the wbsite is 

doing. The data collected 

including the number visitors, 

the source where they have 

come from, and the pages 

viisted in an anonymous form. 

1 years 19 days 15 

hours 44 minutes 

Analytics 

_gat_gtag_UA_161707874_1 .moon.ro No description 1 years 19 days 15 

hours 42 minutes 

Other 

_fbp .moon.ro This cookie is set by Facebook 

to deliver advertisement when 

they are on Facebook or a 

digital platform powered by 

Facebook advertising after 

visiting this website. 

1 years 19 days 17 

hours 52 minutes 

Advertisement 



fr .facebook.com The cookie is set by Facebook 

to show relevant advertisments 

to the users and measure and 

improve the advertisements. 

The cookie also tracks the 

behavior of the user across the 

web on sites that have 

Facebook pixel or Facebook 

social plugin. 

1 years 19 days 17 

hours 52 minutes 

Advertisement 

 

 

 Activarea, dezactivarea, ștergerea cookie-urilor 

 

Cookie-urile pot fi controlate, activate, dezactivate sau șterse de utilizator, care are posibilitatea de a seta manual preferințele sale, acceptând sau refuzând cookie-urile, la fiecare vizită pe site-ul www.moon.ro  

 

Operatorul pune în vederea utilizatorilor faptul că, există posibilitatea ca, dezactivarea sau 
refuzarea anumitor cookie-uri poate genera ca site-ul www.moon.ro  (anumite servicii sau funcțiuni ale acestuia) să fie impracticabil sau dificil de folosit. 

 Mai multe informații referitoare la modul de gestionare a cookie-urilor se regăsesc la următoarele adrese: 
Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647 

 

Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

 

Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

 

Safari 

https://support.apple.com/kb/PH21411 

 

Opera 

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

 

 Informații, întrebări sau reclamații 
 Pentru mai multe informații privind datele cu caracter personal colectate de Operatori vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal a 
Operatorilor. 

 Pentru întrebări sau reclamații, , vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisă prin corespondență electronică, fie prin poștă, utilizând următoarele coordonate: 
 

a. pentru operatorul Moon Resort SRL, prin corespondenta electronica, la adresa de email: relax@moon.ro , sau prin posta, la adresa din Oraș Bușteni, Strada Căprioarei nr. 27, Județ Prahova. 
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b. pentru operatorul Moon Escape Comarnic SRL, prin corespondenta electronica, la adresa de email: comarnic@moon.ro, sau prin posta, la adresa din Oraș Comarnic, Str. Ghiosesti nr. 356B, Județ Prahova. 
 

c. pentru operatorul Moon Capital SRL, prin corespondenta electronica, la adresa de email ......................, sau prin posta, la adresa din Oraș Voluntari, Str. Mircea Eliade nr. 12B, corp C, ap. 3, Județ Ilfov si 
 

d. pentru operatorul Woweffect SRL, prin corespondenta electronica, la adresa de email ............., sau prin posta, la adresa din Oraș Voluntari, Str. Mircea Eliade nr. 12B, corp C, ap. 3, Județ Ilfov  
 

 

OPERATORUL 

 

Moon Resort SRL, 

 prin reprezentant legal 

 

 

 

Moon Escape Comarnic SRL,  

prin reprezentant legal 

 

 

 

Moon Capital SRL,  

prin reprezentant legal si 

 

 

Woweffect SRL, 

 prin reprezentant legal 

 

 

 

 


