
INFORMAȚII PRIVIND COOKIE-URI
Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni care sunt trimise în browser și stocate pe dispozitivul
utilizatorului când vizitează un site web. Cookie-urile permit funcționarea eficientă a site-ului și îmbunătățirea
performanței, precum și furnizarea de informații proprietarului site-ului în scopuri statistice sau publicitare, în
primul rând pentru a personaliza experiența de navigare prin rechemarea preferințelor utilizatorului.

I TIPI DI COOKIE CHE UTILIZZIAMO

Cookie-uri indispensabile

Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să vă deplasați în jurul site-ului și să utilizați
caracteristicile sale complete, cum ar fi accesarea diferitelor zone protejate ale site-ului. Fără aceste cookie-
uri nu pot fi folosite anumite servicii necesare, cum ar fi completarea unui formular.

Cookie-uri de navigare și funcționale

Cookie-urile de navigare sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și să vă permită să vizualizați
conținut de pe dispozitiv, recunoscând limba și piața țării din care ați ales să vă conectați. Cookie-urile
funcționale îmbunătățesc experiența de calitate și navigație.

Cookie-uri statistice

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a procesa analiza statistică a modului în care utilizatorii navighează.
Rezultatele acestor analize sunt utilizate anonim și exclusiv în scopuri statistice. Site-ul utilizează anumite
servicii ale unor terțe părți care își pot instala propriile cookie-uri în mod independent.

Cum să ștergeți cookie-urile

Fișierele cookie nu sunt necesare pentru a stoca informații personale, dar le puteți șterge oricând. Cele mai
folosite browsere web permit ștergerea de către utilizator sau automată la oprirea a browserului. De
asemenea, puteți configura browserul web pentru a bloca crearea cookie-urilor, caz în care nu este posibil
să se garanteze buna funcționare a serviciului oferit.

Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google").
Serviciul folosește „cookies“ pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii folosesc site-ul.
Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului (inclusiv adresa IP anonim) vor fi trimise și stocate
pe serverele furnizorilor de terțe părți. Furnizorii vor folosi aceste informații pentru a examina utilizarea site-
ului web, pentru a compila rapoartele de activitate ale site-urilor pentru operatorii săi și pentru a oferi alte
servicii legate de activitățile de pe site și de utilizarea internetului. Furnizorii vor putea sa transfere aceste
informații către terți, cu excepția cazului cerute de lege sau în cazul în care aceste terțe părți prelucrează
informațiile în numele furnizorilor. Este posibil refuzarea utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor
corespunzătoare de pe browser-ul dvs., cu toate acestea vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru
este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de
acord cu prelucrarea datelor dvs. de către furnizorii terți pentru modalitățile și scopurile menționate mai sus.
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