Politica Cookies
Confidențialitatea și securitatea informațiilor despre clienți furnizate de utilizatori prin
intermediul site-ului web este una dintre prioritățile HiSky. Următoarele informații îi ajută pe
utilizatori să înțeleagă ce informații colectează HiSky pe site-ul său web și cum sunt utilizate
aceste informații. Site-ul HiSky folosește cookie-uri pentru a oferi utilizatorilor o maximă
comoditate. Vizitând și utilizând site-ul HiSky, utilizatorul recunoaște, fără nicio limită și
rezervare, că a citit, a înțeles și este de acord cu termenii și condițiile acestei Politici și, în
consecință, este de acord cu utilizarea cookie-urilor în conformitate cu Politica.
Ce este un fișier Cookie?
Un fișier Cookie este un fișier text mic situat pe dispozitivul utilizatorului și proiectat pentru a
oferi ușurința de utilizare a site-ului și pentru a economisi timp. Cookie-urile colectate de
HiSky nu conțin informații care pot servi la identificarea persoanelor.
Cookie-urile pot fi permanente sau de sesiune. Cookie-urile permanente sunt salvate de
browser și rămân valabile până la expirarea termenilor de păstrare:
i. la sfârșitul sesiunii (de exemplu, când browserul este închis);
ii. data de expirare a fost specificată și perioada de depozitare a expirat;
iii. browserul a șters Cookie-ul la solicitarea utilizatorului.
Cookie-urile de sesiune devin nevalabile după expirarea valabilității lor. HiSky folosește
cookie-uri de sesiune și permanente pe site-ul https://www.hisky.md și în toate subdomeniile
sale.
Alocarea cookie-urilor și a etichetelor utilizate de HiSky:
(a) Fișiere funcționale „Cookie”
Cookie-uri anonime care permit utilizatorilor să navigheze pe site-ul HiSky, să utilizeze
funcțiile acestuia și să acceseze secțiunile protejate. Acestea facilitează navigarea pe site și sunt
utilizate în următoarele scopuri:
i. amintirea țării selectate și furnizarea de conținut actualizat;
ii. amintirea aeroportului de plecare la rezervarea unui zbor;
iii. asigurarea funcționării adecvate a site-ului web.
Informațiile colectate de aceste cookie-uri nu sunt destinate scopurilor de marketing. Dacă
acest tip de cookie-uri este dezactivat de utilizator, unele secțiuni ale site-ului HiSky nu vor fi
disponibile pentru utilizator.
(b) Direcționarea, comercializarea, fișierele „COOKIE” ale unei terțe părți,
Aceste cookie-uri servesc pentru a trimite diferite versiuni ale paginii web în scopuri de
marketing și sunt utilizate în următoarele scopuri:
i. afișare de publicitate relevantă și personalizată;
ii. limitarea numărului de afișaje pentru fiecare tip de publicitate;
iii. determinarea eficienței campaniei publicitare;
iv.
amintind paginile site-ului vizitat, rezervările biletelor, căutările biletelor și furnizarea
datelor colectate către terți, de exemplu, agenților de publicitate. Aceste cookie-uri sunt
adesea legate de funcțiile site-ului web furnizate de terța parte relevantă.
Cookie-urile nu reprezintă nici o amenințare pentru dispozitivul dvs., deoarece sunt doar fișiere
text, nu programe executabile. Puteți configura fie browserul dvs. pentru a primi cookie-urile
noastre, fie utiliza site-ul HiSky fără aceste caracteristici. În ultimul caz, datele de text introduse
în formulare nu pot fi salvate pentru căutările viitoare, iar data viitoare când vizitați site-ul
HiSky, va trebui să introduceți din nou informațiile. În același timp, din păcate, HiSky nu va
avea ocazia să vă pregătească și să vă ofere conținutul convenabil.

Puteți deschide linkurile de mai jos pentru a obține instrucțiuni pentru browserul dvs. în caz de
doriți a șterge cookie-urile :
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
Această politică poate fi actualizată în timp - de exemplu, în cazurile de modificări ale legii
aplicabile sau ale tehnologiei online aplicate. HiSky recomandă utilizatorilor să verifice
periodic site-ul nostru web pentru informații actualizate cu privire la politica noastră privind
cookie-urile.

