COOKIES ȘI FOLOSIREA LOR
Folosim cookie-uri pentru a-ți asigura o navigare plăcută și eficientă în cadrul website-ului.
Folosirea acestui website implică acordul tău pentru aceasta.
Ce sunt cookie-urile?
Fișierele cookie sunt fișiere text mici trimise de serverul unui site web către un navigator web
(web browser: IE, Firefox, Opera), memorie RAM sau unitate de hard disk și apoi stocate
acolo. Acestea pot fi utilizate cu scopuri diferite, cum ar fi: personalizarea site-ului web în
funcție de nevoile unui anumit utilizator, ajutarea unui utilizator să navigheze pe site-ul web,
îmbunătățirea calității site-ului web pentru utilizator sau stocarea preferințelor utilizatorului și
informațiilor de conectare.
Cookie-uri esențiale și neesențiale
Cookie-urile pot fi clasificate drept “esențiale” sau “neesențiale”.
Cookie-urile esențiale: prezintă una dintre următoarele două caracteristici:
●
●

sunt utilizate exclusiv pentru efectuarea sau facilitarea comunicării într-o rețea; sau
sunt strict necesare pentru furnizarea unui serviciu online (de ex. site-ul nostru sau
un serviciu de pe site-ul nostru) solicitat de către dvs.

Cookie-uri neesențiale: Acestea nu se încadrează în definiția cookie-urilor esențiale
deoarece nu sunt strict necesare pentru funcționarea unui site sau a serviciilor oferite pe
acesta, precum cookie-urile utilizate pentru analizarea comportamentul pe un site web
(cookie-uri „analitice”) sau cookie-urile utilizate pentru afișarea de reclame.
Cookie-uri de sesiune și persistente
Cookie-urile pot fi de două tipuri: „de sesiune” și „persistente”, în funcție de perioada de
stocare după plasarea lor în browserul dvs.
Cookie-urile de sesiune: rămân pe dipozitiv atâta timp cât navigatorul web este deschis.
Acestea expiră când navigatorul web este inchis. Cookie-urile persistente: expiră la un punct
fix în timp sau dacă sunt șterse manual din navigatorul web.
Cookie-urile noastre sau ale părților terțe
Cookie-urile pot fi clasificate în două grupuri: cele care aparțin site-ului vizitat sau cele care
aparțin părților terțe.
Cookie-urile care aparțin site-ului nostru (primare): sunt cookie-urile plasate pe dispozitivul
dvs. de către domeniul site-ului nostru.Cookie-urile care aparțin terților: sunt cookie-urile
plasate pe dispozitivul dvs. de către domenii ale unor site-uri care aparțin unor părți terțe.

Informații adiționale se găsesc prin accesarea următorului site web www.allaboutcookies.org
Cookie-urile pe care le folosim sunt:
●

●

de sesiune, respectiv sunt stocate într-o memorie temporară până când navigatorul
de internet este închis; toate informațiile stocate sunt șterse atunci când sesiunea de
navigare este încheiată.
persistente – Acestea rămân în calculatorul tău până când sunt șterse sau își ating
data de expirare.

Cookie-urile pe care le folosim
Fiecare categorie de cookie-uri pe care o folosim este explicată și este indicată perioada pe
durata căreia stocăm datele astfel colectate. Prin exercitarea opțiunii de activare pentru
fiecare categorie de cookie-uri în parte ne dai permisiunea de a colecta și stoca aceste date.
Poți reveni oricând pentru a-ți schimba opțiunea de a activa sau dezactiva una sau mai
multe din categoriile de cookie-uri de mai jos.
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Fundamentul juridic pentru prelucrare: prelucrarea informațiilor despre utilizatori conținute în
sau obținute prin intermediul cookie-urilor esențiale se realizează în interese legitime
[articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR)
cu caracter personal).
Interesele legitime: asigurarea funcționării corecte a site-ului și serviciilor online solicitate.
Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.
Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai
mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va
permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care

Youtube, Gmail,Yahoo și altele. Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji
însă cu ajutorul cookie-urilor:
Particularizați-vă setarile browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un
nivel confortabil pentru voi al securității utilizarii cookie-urilor.
Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul,
puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor
personale de acces.
Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a
șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este
o variantă de a accesa site-urile care plasează cookieuri și de a șterge orice informație de
vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
lnstalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.
Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor
pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să
exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că
aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza
exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți sa vă bucurati de acces pe cele
mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet - locale sau internaționale. Cu o înțelegere
clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare
de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.
Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau
dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă ca nu
veți mai primi/vedea publicitate online.
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau
poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești
înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste
setari se găsesc de regula în "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browserului tău.
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi
opțiunea "ajutor" a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
Pentru setarile cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

