Politica privind cookies
Cookie-urile
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul
dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri.
Majoritatea site-urilor fac acest lucru.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în
calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitați. Datorită
cookie-urilor, site-ul reține, pe o perioadă de timp, acțiunile și preferințele
dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor și alte preferințe de
afișare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceți ori de câte ori reveniți la site
sau navigați de pe o pagină pe alta.

Cum folosim cookie-urile?
Site-ul nostru (inclusiv varianta pentru dispozitive mobile) folosește atât cookieuri de sesiune cât și cookie-urile persistente. Cookie-uri de sesiune vă permit
să navigați de la o pagină la alta în cadrul site-ului nostru, precum și reținerea
oricăror informații pe care le introduceți. Un cookie de sesiune este șters atunci
când închideți browserul sau după o perioadă scurtă de timp. Cookie-uri
persistente permit site-ul nostru să-și amintească preferințele și setările dvs.
atunci când vizitați site-ul nostru în viitor. Cookie-uri persistente expiră automat
după o anumită perioadă de timp. Cookie-urile sunt utilizate în următoarele
moduri pe site-ul nostru:
•

•
•

•

Google Analytics – folosim serviciul Google Analytics pentru a afla informații
despre modul în care utilizați site-ul nostru. Folosim aceste informații pentru a
compila statistici și pentru a ne ajuta la îmbunătățirea site-ului nostru. Google
utilizează cookie-uri, ca parte a acestui proces, pentru a colecta informații
anonime, inclusiv numărul de vizitatori, proveniența, paginile vizitate și durata
de timp petrecută pe site-ul nostru.
Login – folosim cookies de sesiune pentru a vă permite să utilizați serviciile care
necesită autentificare.
Versiune pentru dispozitive mobile – folosim cookies persistente și cookies de
sesiune pentru a permite funcționarea eficientă în funcție de dispozitivul folosit
și pentru amintirea preferințelor și setărilor (de exemplu, schimbarea navigării
implicite mobil/desktop).
Acceptul de utilizare cookie – pentru a memora opțiunea dumneavoastră,
folosim un cookie valabil timp de 3 luni.

Cum puteți controla cookie-urile?
Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți – pentru detalii,
consultați site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din
calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze
plasarea acestora. Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să setați
manual unele preferințe, de fiecare dată când vizitați site-ul. De asemenea, s-ar
putea ca unele servicii sau opțiuni să nu funcționeze.
Continuând să utilizați site-ul nostru, fără a schimba setările, sunteți de acord cu
utilizarea cookie-urilor așa cum este descris mai sus.

