Despre cookie-uri
Consideram ca este important sa va protejam confidentialitatea si sa fim deschisi asupra modului
in care utilizam datele dumneavoastra. Aceasta instiintare este pentru a va mentine informat si
pentru a va ajuta sa va bucurati de site-ul nostru.
Ce sunt cookie-urile?
Un cookie este un fisier text care contine bucati de date, colectate atunci cand vizitati un site.
Este proiectat pentru a ajuta site-urile sa identifice activitatea trecuta a utilizatorilor. Acest lucru
poate include actiunea de a urmari daca ati facut click pe link-uri speciale sau pagini, daca v-ati
conectat la profilul dvs., sau daca ati citit anumite pagini intr-o perioada de mai multe luni sau
chiar ani.
Ce tip de cookie-uri sunt folosite pe site?
Utilizarea acestui site poate genera fisiere text de mici dimensiuni, care sunt stocate pe
computer ("cookies"). Folosim aceste cookie-uri pentru a facilita si a imbunatati experienta
utilizarii site-ului nostru. Cookie-urile noastre permit identificarea utilizatorilor in timp care au
mai vizitat site-ul nostru, fara a compromite datele cu caracter personal:
a) Cookie-urile permanente (valabile 1 an): servesc la a va oferi o navigare mai buna pe site-ul
nostru. Dezactivarea acestor cookie-uri nu afecteaza posibilitatea utilizarii site-ului.
b) Cookie-urile de sesiune: Datele stocate in cookie-urile de sesiune sunt valabile numai pentru
vizita dumneavoastra curenta si ofera posibilitatea utilizarii depline a serviciilor disponibile pe
site-ul nostru.
Daca dezactivati cookie-urile de sesiune nu putem garanta utilizarea in bune conditii a site-ului
nostru.
c) Cookie-uri plasate de terti: Pe site-ul nostru se pot regasi cookie-uri plasate de terte parti, pe
care nu le controlam. De exemplu, cand va conectati prin intermediul Facebook Connect,
Facebook poate utiliza cookie-uri sau alte tehnologii. Link-uri catre politica de confidentialitate,
termenii si conditiile Facebook se pot gasi aici: https://www.facebook.com/help/cookies/update.
Daca nu doriti cookie-uri, puteti modifica setarile browser-ului (pentru informatii, consultati
sectiunea "Ajutor" din bara de meniu a browser-ului dumneavoastra). Cookie-urile deja stocate
pe computerul dumneavoastra pot fi eliminate prin stergerea datelor temporare de navigare.
Informatii suplimentare:
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti sa accesati oricare dintre aceste pagini:
- Informatii utile despre cookie-uri pot fi gasite la: http://www.allaboutcookies.org

- Un ghid pentru publicitatea comportamentala si a confidentialitatii pe Internet produs de
industria de publicitate pe Internet: http://www.youronlinechoices.eu

