Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare
și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator.
Cookie-urile au rolul de a facilita accesul și livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum
personalizarea anumitor setări (țara, limba etc.).
Cookie-urile, pe baza informațiilor pe care le adună despre utilizatori, îi ajută pe deținătorii de site-uri să
își eficientizeze produsul astfel încât acesta să fie cât mai ușor accesat de către utilizatori.
1. Ce este un “cookie”
Cookie-ul (“browser cookie” sau “HTTP cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și
numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe
care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui
browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține viruși, programe software
sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).
2. Cookie-urile pe care le folosim sunt următoarele:
– Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în istoricul browser-ului care le
memorează până la momentul în care utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide
fereastra browserului.
– Cookie-uri persistente/fixe – acestea sunt stocate, în funcție de durata prestabilită, pe harddrive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de
un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub
numele de “third party cookies” – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora
interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.
3. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
– Cookie-uri de performanță a site-ului
– Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
– Cookie-uri pentru publicitate
– Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
– Cookie-uri de personalizare a conținutului și a anunturilor
– pentru geotargetting
– de înregistrare
4. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permite unui
website să recunoască un browser. Webserver-ul va recunoaște browser-ul până când cookie-ul
expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența
de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui
user logat în contul de webmail; păstrarea produselor în coșul de cumpărături).

5. Mai multe detalii despre cookie
Pentru mai multe infromații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm
urmatorul link:
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

