Politica privind modulele cookie
1. Ce sunt modulele cookie?
Un modul cookie este un pachet mic de date pe care un site web solicită browserului dvs. să îl stocheze
pe un computer, terminal mobil sau alt dispozitiv electronic pe care utilizatorul îl folosește pentru a naviga
pe internet, pentru a-l ajuta să navigheze pe site în mod eficient, pentru a efectua anumite funcții și pentru
a permite site-ului să rețină acțiunile sau preferințele utilizatorului.
2. Cum utilizăm modulele cookie?
Site-ul nostru web utilizează module cookie în următoarele scopuri:
a) pentru a reține acțiunile și preferințele utilizatorului;
b) pentru a asigura buna funcționare a site-ului și a-i crește performanțele;
c) pentru a ajuta utilizatorii să finalizeze sarcinile fără a reintroduce informațiile atunci când navighează
de la o pagină la alta sau vizitează site-ul mai târziu;
d) pentru publicitate personalizată și afișarea de reclame corespunzătoare unei căutări anterioare a
utilizatorului.
Modulele cookie nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele menționate aici.
3. Cum controlăm modulele cookie?
Majoritatea browserelor suportă module cookie, dar utilizatorii își pot seta browserele pentru a le respinge
și le pot șterge oricând doresc. Puteți controla și/sau șterge modulele cookie cum doriți. Puteți șterge
toate modulele cookie care se află deja pe computer și puteți seta majoritatea browserelor să le respingă.
Totuși, dacă faceți acest lucru, puteți fi obligat să modificați manual anumite preferințe de fiecare dată
când vizitați un site, iar unele servicii și funcții pot să nu funcționeze.
Puteți bloca/dezactiva modulele cookie în setările broswerului web. Totuși, dacă setați browserul să
respingă toate modulele cookie (inclusiv cele esențiale), este posibil să nu puteți accesa integral sau
parțial site-ul nostru, deoarece modulele respective pot fi strict necesare pentru funcționarea site-ului.
4.

Ce module utilizăm pe acest site web?

4.1. Module cookie strict necesare care sunt obligatorii pentru buna funcționare a site-ului nostru. Acestea
includ, de exemplu, module cookie care vă permit să accesați zonele protejate ale site-ului nostru
necesare pentru administrarea sistemului sau prevenirea activităților frauduloase.
4.2. Module cookie analitice/de performanță, care ne permit să recunoaștem și să numărăm vizitatorii și
să aflăm modul în care aceștia utilizează site-ul nostru. Aceste tipuri de module ne ajută să ne
îmbunătățim experiența de navigare a utilizatorilor de pe site-ul nostru, pentru ca aceștia să găsească
mai ușor informațiile de care au nevoie.
4.3. Module cookie de funcționalitate, care sunt folosite pentru a recunoaște utilizatorii care se reîntorc pe
site-ul nostru. Aceste module contribuie la personalizarea conținutului site-ului nostru și rețin preferințele
dvs. (de exemplu, limba preferată sau regiunea).
4.4. Module cookie publicitare, care rețin vizita pe site, paginile pe care le-ați vizitat, articolele pe care leați citit și linkurile pe care le-ați accesat. Aceste module sunt folosite pentru a crește nivelul de relevanță
al reclamelor afișate pe site-url nostru sau alte site-uri, în funcție de interesele dvs. identificate pe baza
paginilor/linkurilor vizitate și a articolelor citite.

Denumire modul
cookie

Descrierea scopului modulului
cookie

Perioada de
expirare

Dezactivarea modulelor
cookie

Module cookie obligatorii
Modul asociat site-urilor web care
folosesc Google Tag Manager
pentru a încărca alte script-uri în
pagina vizitată.

_dc_gtm_UAXXXXXXXX-X

Acest modul este obligatoriu pentru
site-ul nostru și ne ajută să:
a) estimăm numărul de vizitatori și
tipurile de utilizare;
b) accelerăm căutările;
c) recunoaștem când vă întoarceți
pe site;
d) generăm statistici și analize
privind comportamentul utilizatorilor
în site

-

Acest modul nu poate fi
dezactivat, fiindcă lipsa lui
aduce lipsuri în funcționalitate.

Module cookie analitice/ de
performanță
_gat
_gat_UAXXXXXXXX-X

_gid

_ga

Acest modul este folosit pentru a
limita rata cu care este accesat
serverul destinatar.
Acest modul este o variație a
modulului “_gat”.
Acest modul ne ajută să:
a) estimăm numărul de vizitatori și
tipurile de utilizare;
b) accelerăm căutările;
Stochează și actualizează un
identificator unic pentru fiecare
pagină vizitată.
Acest modul diferențiază vizitatorii
unici prin identificatori unici. Astfel,
se pot calcula mai exact informațiile
despre vizitatori, sesiuni și
campanii.
Modulele terțe (sau request) sunt
trimise de terți care pot fi companii
de tracking sau de marketing (ex.,
rețele de publicitate). Aceste
module sunt recitite în timpul unei
vizite pe alte site-uri care
colaborează cu aceste companii.
Un tip de astfel de utilizare este
retargeting-ul.

10 minute
10 minute

1 zi
Puteți dezactiva aceste module
dacă doriți, dar dezactivarea lor
poate atrage reducerea calității
de navigare a site-ului nostru.

2 ani

Module cookie de funcționalitate.
Module cookie de sesiune

tla

remember_web_*

XSRF-TOKEN

Modul ce ține minte sesiunea
userului logat. Acest modul ne
ajută să recunoaștem când vă
întoarceți pe site. Dacă este
dezactivat, nu vă veți mai putea
loga pe site.
Acest modul reține faptul că
utilizatorul a optat pentru păstrarea
sesiunii de navigare după acțiunea
de login.
Acest modul este o măsura de
securitate, conform OWASP
(https://en.wikipedia.org/wiki/Crosssite_request_forgery)

Puteți dezactiva aceste module
dacă doriți, dar dezactivarea lor
poate atrage funcționarea
incorectă a unor secțiuni ale
site-ului.
Dacă modului tla este
dezactivat, nu vă veți mai putea
loga pe site.
Dacă dezactivați modulele
cookie de sesiune, de fiecare
dată când vizitați o pagină a
acestui site veți fi tratat ca un
vizitator nou

-

-

-

Vă rugăm să rețineți că unii terți (inclusiv, de exemplu, rețele de publicitate și furnizori de servicii externi
precum servicii de analiză de trafic web) pot utiliza, de asemenea, module cookie și/sau accesa datele
colectate de acestea de pe site-ul web. Detaliile curente privind modulele cookie de la terți și/sau accesul
de către terți la datele colectate de modulele cookie de pe site-ul nostru sunt următoarele:
Denumire modul
cookie

Descrierea scopului modulului cookie

Perioada
de
expirare

Dezactivarea modulelor
cookie

Module cookie publicitare și de targetare

Datr
(facebook.com)

SID
(youtube.com)
HSID
(youtube.com)
Demographics
(youtube.com)
lu
(facebook.com)

Acest modul identifica browser-ul web în fața
serverului Facebook, fără a divulga date
despre utilizator. Facebook precizează că
acesta este folosit pentru a detecta tentative
de fraudă și activitate suspicioasa. Modulul
poate fi găsit pe site-uri care afișează butoane
de “Like” și “Share” ale rețelei de socializare
Facebook.
Aceste module verifică identitatea unui
utilizator Google și cea mai recentă dată de
logare în site.
Cel mai probabil folosit pentru profilarea
demografică și direcționarea publicității online.
Folosit pentru a gestiona procesul de logare, în
plus, reține utilizatorul logat în cazul în care
acesta și-a dat acordul.

10 minute

-

VISITOR_INFO1_L
IVE
(youtube.com)

Folosit pentru a ține cont de vizualizările unui
clip video.

-

PREF
(youtube.com)

Modul generic, folosit pentru a stoca
preferințele utilizatorului și pentru a
personaliza afișarea reclamelor în căutarile
Google.

-

Se aplică furnizorilor terți
(a se vedea politica
modulelor cookie
respectivă).
Puteți dezactiva aceste
module dacă doriți, dar
dezactivarea lor poate
atrage funcționarea
incorectă a unor
funcționalități ale site-ului.
Modulele terțe sunt
trimise de terți care pot fi
companii de tracking sau
de marketing (ex., rețele
de publicitate). Aceste
module sunt recitite în
timpul unei vizite pe alte
site-uri care colaborează
cu aceste companii. Un
tip de astfel de utilizare
este retargeting-ul.

APISID
(youtube.com)
LOGIN_INFO
(youtube.com)
id
(doubleclick.net)

-

-

-

-

-

-

De fiecare dată când site-ul nostru introduce un model cookie nou, gestionat de compania noastră sau un
terț, veți primi o notificare pe site, inclusiv un link către această politică, care vă va oferi opțiunea de a
dezactiva respectivul modul cookie.

