POLITICA PENTRU UTILIZAREA SI ACCEPTAREA COOKIE-URILOR

Site-ul nostru web utilizeaza module cookie pentru a oferi un serviciu web mai bun si personalizat, precum si pentru
a face diferenta intre utilizatorii care il acceseaza.
1. CE ESTE UN COOKIE?
Un cookie este un mic fisier text care se stocheaza pe hard disk sau in browser-ul unui dispozitiv final (cum ar fi un
computer, un smartphone, un laptop sau o tableta) atunci cand un utilizator acceseaza continutul unui site, in scopul
de a ajuta utilizatorul sa navigheze mai eficient pe respectivul site, sa efectueze anumite functii, precum si sa retina
actiunile sau preferintele acestuia (cum ar fi autentificarea, limba etc.).
2. TIPURI DE COOKIE-URI PE CARE LE FOLOSIM
a)

Cookie-uri strict necesare – sunt folosite pentru functionarea si operarea site-ului web (de exemplu:
autentificarea in zone securizate, administrarea sistemelor sau prevenirea activitatilor frauduloase etc.);

b) Cookie-uri specifice unei sesiuni online – stocheaza un identificator care permite utilizatorului sa treaca de
la o pagina la alta fara a fi necesar sa introduca de fiecare data informatiile de identificare (nume user, parole
etc.). Acestea sunt stocate in memoria dispozitivului utilizatorului doar pe perioada sesiunii de navigare si
sunt sterse in mod automat in momentul in care browser-ul este inchis.
c)

Cookie-uri analitice, permanente, persistente sau stocate – sunt stocate la nivelul dispozitivului
utilizatorului si nu sunt sterse la momentul inchiderii browser-ului. Acest tip de cookie-uri retin preferintele
utilizatorului, astfel incat acestea sa poata fi utilizate si in cadrul altor sesiuni de navigare site-ul web. De
asemenea, acestea pot fi folosite pentru identificarea utilizatorilor individuali, putand furniza informatii
referitoare la: numarul de vizitatori ai site-ului web, timpul petrecut in sesiunea de navigare sau performantele
site-ului web.

d) Cookie-uri privind marketingul, publicitatea si identificarea publicului tinta – inregistreaza vizita
utilizatorilor pe site-ul nostru web, paginile, articolele vizualizate si link-uri urmate. Sunt utilizate pentru a
oferi reclame mai relevante in raport cu interesele dumneavoastra. In acest scop este posibil sa impartasim
astfel de informatii catre terte parti (precum agentii de publicitate.
e)

Cookie-uri de functionalitate – sunt utilizate pentru recunoasterea utilizatorilor care revin pe site-ul web,
ajutandu-ne astfel sa personalizam continutul site-ului web in functie de preferintele dumneavoastra.

3. CUM UTILIZAM COOKIE-URILE?
Site-ul nostru web utilizeaza cookie-uri in special pentru urmatoarele scopuri:
a)

Pentru a retine actiunile si preferintele individuale ale utilizatorilor;

b) Pentru asigurarea unei bune performante a site-ului web;
c)

Pentru ajutarea utilizatorilor site-ului web sa efectueze anumite operatiuni fara a fi nevoiti sa introduca
datele de identificare (nume user, parola et.) de fiecare data cand navigheaza de la o pagina la alta;

d) Pentru afisarea de publicitate comportamentala si pentru afisarea unor reclame relevante pentru ceea ce
utilizatorul a cautat in trecut.
Nu vom folosi cookie-urile in alte scopuri decat cele mai sus enuntate.
4. CUM PUTETI CONTROLA COOKIE-URILE?
Va puteti retrage oricand consimtamantul privind folosirea unui tip de cookie. In acest sens puteti sa dezactivati sau
sa stergeti cookie-urile prin intermediul setarilor browser-ului pe care il folositi pentru navigarea p site-ul web. In
orice caz, exista posibilitatea sa apara anumite probleme legate de utilizarea anumitor parti din site-ul web daca
dezactivati anumite tipuri de cookie-uri.
Pentru mai multe detalii, va rugam sa vizitati site-urile web ale browserelor dumneavoastra, dupa cum urmeaza:



Setari cookie in Internet Explorer – Internet Explorer;



Setari cookie in Firefox – Firefox;



Setari cookie in Chrome – Chrome;



Setari cookie in Safari – Safari;



Setari cookie in Edge – Edge;



Setari cookie in Opera – Opera.

In tabelul urmator puteti regasi mai multe informatii legate de cookie-urile utilizate pe site-ul nostru web, scopurile
pentru care le utilizam precum si posibilitatea si consecintele stergerii unui anumit tip de cookie:
Denumire cookie

Scop

Stergere/dezactivare cookie

a)Cookie-urile strict necesare
b) Cookie-uri specifice unei sesiuni online
wordpress_logged_in_code

Cookie utilizat de platforma

Puteti dezactiva/sterge acest tip de

website-ului pe timpul sesiunii.

cookie. Daca dezactivati/stergeti
acest cookie, de fiecare data cand
accesati site-ul nostru web veti fi
tratat ca un utilizator nou.

wordpress_test_cookie

Cookie utilizat de platforma

Puteti dezactiva/sterge acest tip de

website-ului pe timpul sesiunii.

cookie. Daca dezactivati/stergeti
acest cookie, de fiecare data cand
accesati site-ul nostru web veti fi
tratat ca un utilizator nou.

c) Cookie-urile analitice
_ga

Cookie utilizat de aplicatia Google

Puteti dezactiva/sterge acest tip de

Analytics in scopul analizei si

cookie. Deazctivarea/stergerea

contorizarii traficului de utilizatori

acestui tip de cookie poate conduce

pe website.

la o experienta de calitate mai
sczauta a utilizarii site-ului nostru
web.

_gid

Cookie utilizat de aplicatia Google

Puteti dezactiva/sterge acest tip de

Analytics in scopul analizei si

cookie. Deazctivarea/stergerea

contorizarii traficului de utilizatori

acestui tip de cookie poate conduce

pe website.

la o experienta de calitate mai
sczauta a utilizarii site-ului nostru
web.

_gat

Cookie utilizat de aplicatia Google
Analytics.

cookie_notice_accepted

Cookie ce verifica acceptul

Puteti dezactiva/sterge acest tip de

utilizatorului privind politica de

cookie. Deazctivarea/stergerea

utilizare a cookie-urilor

acestui tip de cookie poate conduce
la o experienta de calitate mai
sczauta a utilizarii site-ului nostru
web.

d) Cookie-uri privind marketingul, publicitatea si identificarea publicului tinta
e) Cookie-uri de functionalitate
jv_enter_ts_emeMezGAgt

Cookie utilizat de aplicatia de live

Puteti dezactiva/sterge acest tip de

chat Jivochat.

cookie. Dezactivarea/stergerea
acestui tip de cookie va putea

conduce la functionarea
necorespunzatoare a anumitor
sectiuni ale site-ului nostru web.
jv_visits_count_emeMezGAgt

Cookie utilizat de aplicatia de live

Puteti dezactiva/sterge acest tip de

chat Jivochat.

cookie. Dezactivarea/stergerea
acestui tip de cookie va putea
conduce la functionarea
necorespunzatoare a anumitor
sectiuni ale site-ului nostru web.

jv_refer_emeMezGAgt

Cookie utilizat de aplicatia de live

Puteti dezactiva/sterge acest tip de

chat Jivochat.

cookie. Dezactivarea/stergerea
acestui tip de cookie va putea
conduce la functionarea
necorespunzatoare a anumitor
sectiuni ale site-ului nostru web.

jv_utm_emeMezGAgt

Cookie utilizat de aplicatia de live

Puteti dezactiva/sterge acest tip de

chat Jivochat.

cookie. Dezactivarea/stergerea
acestui tip de cookie va putea
conduce la functionarea
necorespunzatoare a anumitor
sectiuni ale site-ului nostru web.

wp-settings-time-1

Cookie utilizat de platforma

Puteti dezactiva/sterge acest tip de

website-ului

cookie. Dezactivarea/stergerea
acestui tip de cookie va putea
conduce la functionarea
necorespunzatoare a anumitor
sectiuni ale site-ului nostru web.

