Politica Cookie
Cookieurile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului
atunci când vizitează un site web, permițând siteului să recunoască dispozitivul utilizatorului.
Cookieurile au mai multe funcții, inclusiv ajută utilizatorul să navigheze prin intermediul unui site
web eficient, reamintind marcajele, și oferind o experiență îmbunătățită de navigare. Bazate pe
funcția și scopul lor, cookieurile sunt grupate în cookieuri de sesiune, cookieuri persistente și
cookieurile “plasate de terți“.
COOKIES section
Pentru mai multe detalii despre cookieurile utilizate în site, vă rugăm să consultați secțiunea
cookieuri.
METODE DE PRELUCRARE A DATELOR
Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu sau fără informații electronice sau
automate și prin instrumentele internetului, nu mai mult decât este necesar pentru scopurile
pentru care au fost colectate inițial datele. Măsurile de protecție specifice sunt pentru a preveni
pierderea de date, utilizare de date ilegală sau necorespunzătoare sau accesului neautorizat, în
îndeplinirea obligațiilor privind măsurile minime de siguranță. Pentru confortul utilizatorului, siteul
poate include linkuri către siteuri externe, care nu sunt deținute sau administrate de operatorul de
date, acesta din urmă nu poate fi tras la răspundere pentru erori, conținuturi, cookieuri, publicarea
de conținut imoral, publicitate, bannere sau fișiere, care fac să în aceste siteuri externe.
DREPTURILE PERSOANELOR ÎN CAUZĂ
Utilizatorii care au furnizat datele lor personale au dreptul de a obține confirmarea, în orice
moment, cu privire la existența, sau absența datelor lor și de a cunoaște conținutul și originea lor,
de a verifica exactitatea acestora sau de a solicita ca acestea să fie completate, actualizate sau
corectate (articol 7 din Decretul Legislativ nr. 196/2003). În concordanță cu același articol,
utilizatorul are de asemenea dreptul de a solicita anularea, blocarea sau transformarea datelor în
date anonime dacă acestea sunt procesate în mod ilegal. Utilizatorul are dreptul de a refuza orice
procesare a datelor din motive legale. În orice caz, utilizatorul va avea dreptul în orice moment,
săși retragă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, printro notificare scrisă, fără
alte formalități la operatorul de date, la adresele furnizate la începutul acestui document.
MODIFICĂRI LA ACEASTĂ NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND VIAȚA PRIVATĂ OPERATORUL
DE DATE își rezervă dreptul de a actualiza această Notificare Informativă privind
Confidențialitatea, în orice moment, de a o adapta la dispozițiile actuale și de a o îmbunătăți,
luând în considerare sugestiile înaintate de clienți, colaboratori și utilizatori.
COOKIE
Ce este un cookie?

Cookieurile sunt fișiere mici de tip text care sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului atunci când
vizitează un site web. La fiecare vizită ulterioară cookieurile sunt retrimise la siteul unde își au
originea (cookieuri de primă parte) sau către un alt site care le recunoaște (cookieurile de terță
parte). Cookieurile sunt utile, deoarece acestea permit siteurilor să identifice dispozitivul
utilizatorului. Au numeroase functionalități cum ar fi să permită vizitatorului să navigheze eficient
prin pagini, reamintind siteurile web marcate și în general de îmbunătățirea experienței de
navigare web. Bazat pe funcția și scopul lor, cookieurile sunt grupate în cookieuri de sesiune,
cookieuri persistente și de terță parte.
COOKIEURI DE SESIUNE
Cookieurile de sesiune au scopul de a activa funcțiile necesare pentru a utiliza pe deplin toate
caracteristicile siteului.
Aceste cookieuri permit activarea unor proceduri care se fundamentează pe mai multe etape
(paginile următoare, de exemplu o cerere de contact) permit urmărirea preferințelor utilizatorului
în raport cu vizualizarea conținutului siteului și a funcțiilor de activare respectiv de dezactivare.
Acest tip de cookieuri sunt de asemenea folosite pentru a înregistra alegerea utilizatorului în ceea
ce privește acceptarea cookieurile de pe site. Cookieurile principale nu pot fi dezactivate atunci
când se utilizează caracteristicile siteului. Cookieurile de sesiune includ, de asemenea, acele
cookieuri care sunt utilizate pentru a măsura statistic accesările și vizitele pe site, de asemenea,
sunt denumite ca si cookieuri "de analiză". Aceste cookieuri sunt folosite numai în scopuri
statistice, pentru a colecta date agregate, și nu permit identificarea utilizatorului. Cookieurile de
analiză pot fi, de asemenea, cookieurile de terță parte (Google Analytics), pentru care cititorul ar
trebui să se adreseze Politicii de Confidențialitate a deținătorului.
COOKIEURI PERSISTENTE SAU PERMANENTE
Cookieurile persistente au scopul de a îmbunătăți experiența navigării pe site, sugerând un
conținut care corespunde preferințelor utilizatorului selectat în timpul navigării, bazate pe
conținutul vizualizat și alți parametri legați de utilizator.
Utilizatorii pot alege să dezactiveze cookieurile individuale de pe WEBSITE prin selectarea
setărilor corespunzătoare de pe browserul lor.
În acest caz, utilizatorii nu ar mai putea să utilizeze toate caracteristicile siteului.
COOKIEURI DE LA TERȚI
Siteul web utilizează funcții externe sau conține linkuri către siteuri externe, cu scopul de a oferi o
mai bună integrare cu siteuri de la terți folosite în comun, și o experiență socială mai bună în
cadrul siteului (de exemplu Facebook, Google, etc. butoane de repartizare). Aceste caracteristici
și linkuri pot necesita utilizarea de cookieuri de terțe părți, pentru care cititorul ar trebui să se
refere la politica de confidențialitate corespunzătoare proprietarului.

CUM SE DEZACTIVEAZĂ COOKIEURILE ÎN BROWSERELE CELE MAI FRECVENTE?
Utilizarea cookieurilor poate fi dezactivată prin modificarea setărilor browserului. Mai jos sunt
câteva exemple legate de cele mai comune browsere.
Internet Explorer
•

Selectați Instrumente din bara de meniu

•

Faceți clic pe Opțiuni Internet

•

Selectați fila General, sub "Istoric navigare", și faceți clic pe "Ștergere"

Firefox
•

Selectați Instrumente din meniu

•

Faceți clic pe Opțiuni

•

Selectați panoul de Confidențialitate

•

Faceți clic pe "Ștergeți acum"

•

Selectați "cookies"

•

Faceți clic pe "Ștergeti datele private acum"

Google Chrome
•

Faceți clic în meniu

•

Faceți clic pe "Opțiuni"

•

Faceți clic pe "Under the Hood"

•

Faceți clic pe "Setări privind conținutul" din secțiunea Confidențialitate

•

Faceți clic pe "Ștergeti datele de navigare"

Safari
•

Selectați meniul de setări Safari (dreapta sus în browser) și faceți clic pe Preferințe

•

Din panou selectați "Securitate" (pictograma în formă de blocare)

•

Faceți clic pe "Nu" în "Accept cookies"

