Despre cookie-uri
Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează:
Noua legislatie a UE privind protecţia datelor cu caracter personal ne cere să vă informăm
cum folosim cookie-urile.
Considerăm că este important să vă protejăm confidenţialitatea, să fim deschişi asupra
modului în care utilizăm datele dumneavoastră şi să vă menţinem informaţi pentru a vă
ajuta să vă bucuraţi de site-ul nostru.
Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai
bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.
Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de
care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:
• Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea
preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’.
• Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt
utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai
accesibile pentru utilizatori.
• Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un
anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută.
Ce este un “cookie”?
Un cookie este un fişier text care conţine bucăţi de date, colectate atunci când vizitaţi un site.
Este proiectat pentru a ajuta site-urile să identifice activitatea trecută a utilizatorilor. Acest
lucru poate include acţiunea de a urmări dacă aţi făcut click pe link-uri speciale sau pagini,
dacă v-aţi conectat la profilul dvs., sau dacă aţi citit anumite pagini într-o perioadă de mai
multe luni sau chiar ani. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile
şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de
afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi
de pe o pagină pe alta.
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și,
în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
Cum sunt folosite cookie-urile?
O vizită pe website poate plasa cookie-uri pentru:
• creșterea performanței website-ului;
• analiză a vizitatorilor;
• geotargetting;
• înregistrarea utilizatorilor;
• dacă aţi răspuns la un sondaj privind utilitatea conţinutului (pentru a nu fi întrebat din
nou)
• dacă aţi acceptat (sau nu) utilizarea cookie-urilor pe site.

De asemenea, unele materiale aflate pe site-ul nostru pot utiliza cookie-uri pentru a
colecta statistici anonime privind modul în care aţi ajuns pe site şi materialele pe care le-aţi
vizualizat. Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea siteului, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile
însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu
funcţioneze corespunzător.
Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal.
Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări
succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. Datorita modului de utilizare,
acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele parți nu pot accesa cookieurile deținute de acest site. De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul
pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.
De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la
generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor
fiecărui utilizator.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face imposibil de folosit site-ul.
Cookie-urile nu sunt viruși! Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, nu se pot duplica sau
replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou.
Un cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului.
Durata de existență a unui cookie este determinată. Tehnic, doar webserverul care a
trimis cookie- ul, îl poate accesa din nou, în momentul în care un utilizator se întoarce pe
website.
Cum pot opri cookie-urile?
Deoarece respectăm dreptul la confidențialitate, puteți alege să nu permiteți anumite
tipuri de cookie-uri.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste
setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni/Settings sau în meniul Preferințe/Favorites
al browserului utilizat.

