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Ce este un fisier cookie?
Functionarea corecta a unui site are la baza colectarea anumitor informatii cheie despre
utilizatorii sai. Pentru a face acest lucru, un site va crea fisiere cookie - care sunt fisiere text de
mici dimensiuni – stocate pe computerele utilizatorilor sai. Aceste cookie-uri sunt concepute
pentru a permite site-ului sa isi recunoasca utilizatorii in vizitele ulterioare. Cookie-ul este
instalat prin solicitarea emisa de catre un webserver unui browser (ex: Internet Explorer,
Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate
accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si
continutul sau valoarea cookie-ului.
Durata de existenta a unui cookie este determinata tehnic, doar webserverul care a trimis cookieul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat
webserverului respectiv.
In conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, informatiile colectate prin cookieuri sunt acum clasificate ca date cu caracter personal.
Contin cookie-urile date personale?
Desi informatiile colectate de cookie-uri, prin raportare la alte sisteme de evidenta, pot duce la
identificarea unei anumite persoane, ceea ce califica respectivul cookie drept data cu caracter
personal, cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate
si, in cele mai multe cazuri, nu identifica direct utilizatorii de Internet. Datele personale colectate
prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru
utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor
neautorizate la ele.
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De ce folosim fisiere de tip cookie?
Colectam fisiere de tip cookie pentru a monitoriza performantele proprii, pentru a va putea oferi
un continut adaptat nevoilor dumneavoastra, dar si pentru a imbunatati experienta dumneavoastra
pe site-ul nostru.
Consideram ca experienta dumneavoastra din site ar fi afectata daca ati renunta la cookieurile pe care le folosim.
Exista doua tipuri de module cookie:
• Cookie-urile persistente (permanente)
Raman pe dispozitivul unui utilizator pentru o perioada de timp specificata in cookie. Acestea
sunt activate de fiecare data cand utilizatorul viziteaza site-ul web care a creat acel cookie.
• Cookie-urile temporare (de sesiune)
Acestea permit operatorilor de site-uri sa lege acțiunile unui utilizator in timpul unei sesiuni de
browser. O sesiune de browser incepe cand un utilizator deschide fereastra browserului si se
termina cand inchide fereastra browserului. Dupa ce inchideti browserul, toate cookie-urile de
sesiune sunt sterse.
In general, cookie-urile au 3 functii diferite si se clasifica dupa cum urmeaza:
1) Cookie-uri de functionalitate (strict necesare)
Cookie-urile de functionalitate sunt necesare pentru furnizarea serviciilor site-ului. Ele sunt strict
esențiale pentru navigarea pe site și utilizarea funcțiilor acestuia. Aceste cookie-uri NU
colecteaza informatii despre dumneavoastra care ar putea fi utilizate in scopuri de marketing
(publicitate).
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2) Cookie-uri de performanta si analiza
Cookie-urile de performanta si analiza colecteaza date in scopuri statistice, cu privire la modul in
care vizitatorii utilizeaza un site web, nu contin informatii personale precum nume si adrese de email si sunt utilizate pentru a imbunatati experienta utilizatorilor. Aceste cookie-uri nu
colecteaza informatii cu caracter personal care ar putea fi folosite in alte scopuri.
3) Cookie-uri de publicitate
Cookie-urile de publicitate sunt utilizate pentru a difuza anunturi mai relevante pentru
dumneavoastra, pot sa fie utilizate pentru a monitoriza eficienta unei campanii publicitare prin
urmarirea click-urilor utilizatorilor.
Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul
aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta
majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi
nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar
putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

