Politica de cookies
Aceasta politica de cookie-uri explica ce sunt cookie-urile si cum le folosim pe site-ul nostru. Trebuie sa
cititi aceasta politica pentru a intelege ce tip de cookie-uri folosim, informatiile pe care le colectam cu
ajutorul modulelor cookie si modul in care sunt utilizate aceste informatii.
Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare
pentru funcționarea site-ului. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea
dvs.
Astfel, pe lângă cookies-urile strict necesare, avem nevoie de consimtamantul dvs. pentru a plasa
cookies din următoarele categorii folosite pe site-ul nostru:
- cookies de analiza si performanta - sunt cele care ne ajuta sa imbunatatim website-ul astfel incat să
găsitți informația mai repede si mai usor si pentru a vă imbunătăți experienta pe site-ul nostru;
- cookies de măsurare - cele utilizate in scop statistic.
Ce sunt cookie-urile?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul
dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. 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.
Ce tipuri de cookies foloseste site-l nostru?
Site-ul nostru utilizeaza cookies de sesiune si permanente, precum si cookies proprii sau plasate de terti,
in urmatoarele scopuri:
- Cookies strict necesare. Aceste cookies sunt necesare pentru functionarea site-ului si nu pot fi
dezactivate.
- Cookies de masurare. Aceste cookies sunt utilizate strict in scop statistic si ne permit sa numaram
utilizatorii care viziteaza site-ul sau cat de accesat este un anumit element din pagina. Aceste cookies nu
colecteaza date personale si expira la finalul fiecarei sesiuni.
- Cookies de performanta si analiza. Aceste cookies ne permit sa contorizam vizitele pe site si sursele de
trafic, astfel incat sa putem masura si imbunatati performanta acestuia. In acest fel putem sa aflam care
sunt cele mai populare pagini pentru a descoperi care sunt secțiunile de care vizitatorii website-ului sunt
interesati. Toate informatiile pe care le colecteaza aceste cookies sunt agregate si, prin urmare,
anonime.
Cum puteti controla cookies?
Puteti schimba setarile de cookies de pe site (cu exceptia cookies necesare), accesand meniul de setari
cookies.
Totodata, puteti seta si browserul pe care il utilizati sa blocheze orice tipuri de cookies, inclusiv cele
necesare. Va atragem insa atentia ca, intr-o asemenea situatie, website-urile pe care le vizitati ar putea
sa nu functioneze in mod corespunzator. De asemenea, dezactivarea si a altor tipuri de cookies (decat
cele necesare) ar putea sa afecteze functionarea sau experienta dumneavoastra la utilizarea
website-ului.
Cum puteți modifica setările cookie din browser-ul dumneavoastră?
Ștergerea Cookie-urilor

Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web permit salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod
implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel incât administrarea automată a Cookie-urilor să fie
blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise
către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor
pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate
afecta anumite funcționalități ale paginii web. Majoritatea browserelor oferă posibilitatea de a schimba
setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă 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.

