POLITICA COOKIES
Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare
pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.
Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai
eficientă.
Un “cookie internet” este un fișier mic de text care vor fi stocate pe computerul dumneavoastră sau pe alte
echipamente ale unui utilizator de pe care internetul este accesat. Cookie-ul se instalează printr-un browser
(Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, etc.) și este complet “pasiv” și sigur (nu poate accesa nicio
informație de pe calculator/dispozitiv, nu conține viruși și/sau spyware).
Folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire în următoarele scopuri:





Pentru a te ajuta în navigarea pe internet;
Pentru a te asista în cazul în care ai nevoie de suport online;
Pentru a analiza modul în care explorezi produsele și serviciile noastre;
Pentru asistența în eforturile noastre de marketing, inclusiv publicitate comportamentală.

Durata unui cookie este determinată, din punct de vedere tehnic, numai de către serverul web care a trimis
cookie-ul și îl poate accesa din nou atunci când un utilizator revine la site-ul asociat cu serverul respectiv.
Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe
care apar pe paginile noastre.
Cookie-ul poate fi clasificat după durata de viața și domeniul de care aparține. Prin durată de viață, un
cookie poate să fie:
Cookie de sesiune care este șters atunci când utilizatorul închide browser-ul;
Cookie persistent care rămâne pe computerul/dispozitivul utilizatorului pentru o perioadă determinată
de timp
În ceea ce priveste domeniul de care aparține, există două tipuri de cookie:
 Cookie-uri primare care sunt setate de serverul web al paginii vizitate și partajează același domeniu;
 Cookie-urile terță parte stocate de un domeniu diferit de domeniul paginii vizitate. Acest lucru se poate
întâmpla atunci când pagina web se referă la un fișier, cum ar fi Javascript, situat în afara domeniului
său.



Serverul nostru de site web înregistrează automat adresa IP pe care o utilizați pentru a accesa site-ul nostru
web cât și cookie-urile strict necesare pentru funcționalitatea acestui site și a controlului adresei IP.
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Aflați mai multe despre cine suntem, cum ne puteți contacta și cum procesăm datele personale în Politica
noastră de confidențialitate.

