COOKIE-URILE
Ce sunt "cookie-urile"?
Cookie-urile sunt fisiere text de mici dimensiuni pe care un website le salveaza in dispozitivul dvs.
(calculator, laptop, tableta), atunci cand vizitati site-ul respectiv. Cu ajutorul cookie-urilor site-ul retine, pe
o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (de ex. login, limba, dimensiunea caracterelor si
alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati
de pe o pagina pe alta.
Cum se folosesc cookie-urile?
Cand navigheaza pe un website, utilizatorul poate primi cookie-uri de la alte site-uri sau servere web –
acestea sunt asa-numitele cookie-uri ale “tertilor”. Acest lucru se intampla deoarece website-ul vizitat poate
contine elemente precum imagini, harti, fisiere de sunet, link-uri catre pagini web individuale pe diferite
domenii ce sunt localizate pe alte servere fata de cele in care sunt stocate cele ale paginii vizitate.
Aceste cookie-uri pot proveni de exemplu de la urmatorii terti: Facebook (pentru a recunoaste utilizatorul daca utilizatorul este conectat la Facebook, in acelasi browser - pentru a permite utilizarea unor optiuni, de
exemplu, a butonului „imi place"/„like") si Google Analytics (pentru a recunoaste utilizatorul in Google
Analytics si colecta date despre traficul utilizatorului pe site-uri; Google Analytics nu colecteaza in acest caz
date personale ale utilizatorului, dar este folosit pentru a genera statistici generale despre trafic).
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe
cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.
Cookie-urile nu deterioreaza dispozitivul dumneavoastra; ele sunt folosite pentru a furniza vizitatorilor o
experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si intereselor dumneavoastra pe website-ul
nostru. Alte utilizari ale cookie-urilor, cum ar fi cele menite pentru promovari comerciale, sunt permise si
retinute pe dispozitiv numai dupa acordul dumneavoastra.
Cookie-urile sunt prezente, de regula, intr-un numar substantial in browserul fiecarui utilizator si uneori ele
raman stocate pentru o perioada lunga de timp.
Ce tipuri de cookie-uri foloseste website-ul nostru?
Cookie-uri tehnice - sunt utilizate exclusiv pentru o mai buna functionalitate a website-ului din punct de
vedere tehnic, transmiterea informatiilor printr-o retea de comunicatii electronice, sau in masura in care acest
lucru este necesar pentru a furniza un serviciu care a fost solicitat in mod explicit de catre utilizator. Acest
tip de cookie-uri poate fi subclasificat in cookie-uri de sesiune, ce permit conectarea si accesul utilizatorului
la functiile site-ului (ex: achizitionarea articolelor online sau autentificarea pentru a avea accesul la anumite
sectiuni); cookie-uri de analiza, care sunt echivalente cu cookie-urile tehnice in masura in care acestea sunt
utilizate pentru a colecta informatii agreate cu privire la numarul de vizitatori ai website-ului nostru si modul
in care acestia se deplaseaza pe website atunci cand il folosesc; cookie-uri functionale, ce permit
personalizarea continutului website-ului pentru a facilita navigarea si prin care se retin preferintele dvs. (de
exemplu alegerea pe care ati facut-o pentru limba sau produsele care urmeaza sa fie achizitionate in vederea
imbunatatirii calitatii serviciului). Consimtamantul in prealabil al utilizatorului nu este necesar pentru
instalarea acestor cookie-uri, dar utilizatorul trebuie sa fie constient de prezenta lor si poate formula obiectii
la instalarea lor.
Cookie-uri de publicitate si profilare - cele de publicitate sunt utilizate pentru transmiterea reclamelor online
in functie de anumite caracteristici ale navigarii pe website-uri, in timp ce cookie-urile de profilare sunt
folosite pentru a crea profiluri de utilizator pentru a transmite un mesaj publicitar in conformitate cu
preferintele indicate de catre acesta in timpul navigarii. Acest lucru presupune colectarea unor date cu
caracter personal, iar utilizatorului i se cere in mod explicit acordul si este informat cu privire la utilizarea
acestor informatii.
Cum puteti controla cookie-urile?
Puteti oricand controla si/sau sterge din calculatorul dumneavoastra toate cookie-urile, dupa cum doriti, si
puteti seta majoritatea browserelor sa blocheze plasarea acestora. Cu toate acestea, unele functionalitati ale
acestui website nu vor fi accesibile daca dezactivati anumite cookie-uri (unele dintre aceste sunt necesare

pentru operatiunile de baza ale website-ului) si este posibil sa fiti nevoit sa setati manual unele preferinte, de
fiecare data cand vizitati website-ul. Setarile dumneavoastra pot fi verificate sau modificate prin accesarea
anumitor sectiuni din meniul browserului dumneavoastra.
Va rugam sa selectati din lista de mai jos browserul pe care il utilizati pentru a fi dus la pagina de setari si la
procedura ce trebuie urmata pentru a configura aceste setari.
Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari

