Politica Cookies
1. Ce este un cookie?

“Cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi
stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe
care se accesează Internetul (telefon, tableta, laptop, etc.).
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser
(ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe
software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul
utilizatorului).
Cookie-urile conțin informații care fac legătura între un utilizator al paginii web și un
webserver (website-ul). Fisierul Cookie va fi stocat pe dispozitivul sau browserul
utilizatorului de catre website-uri, aplicatii sau media si anunturi publicitate online.
Dacă utilizatorul accesează acel website din nou, webserverul va citi informația
stocată anterior și va recunoaște acel utilizator la următoarea vizită.
Cookie-urile sunt folosite pentru a personaliza si a facilita navigarea utilizatorului cat
mai mult posibil. Cookie-urile sunt asociate doar cu un utilizator anonim si cu
calculatorul lui si nu ofera referinte care sa permita deducerea datelor personale ale
utilizatorului.
Durata de existenta a unui cookie este determinata.
2. Ce tipuri de cookie-uri folosim?
Pentru functionarea site-ului si asigurarea unei securitati cat mai ridicate, fisierele
Cookies sunt instalate in dispozitivul utilizatorului atunci cand acceseaza platforma
online Avoteca.
Tabelul de mai jos descrie diferitele categorii de cookie-uri pe care le utilizează
Serviciile noastre și de ce le folosim. Lista furnizorilor de cookie-uri terțe este
furnizată doar în scopuri informative și nu este exhaustivă.
Durata de existenta a cookie-urilor folosite de noi poate fi de la doua saptamani
(cookie-uri de identificare) la 6 luni (performanta si analiza) sau 24 de luni (Google
Analytics).

Tipul de Cookie

La ce foloseste

Cookie-uri strict necesare
(precum cookie-uri de
securitate, cookie-uri de
autentificare etc.)

Aceste cookie-uri sunt Avoteca
strict necesare pentru
funcționarea
site-ului
nostru si pentru a asigura
o securitate cat mai inalta.
Modulele cookie strict
necesare va permit sa
navigați prin site și să
beneficiați
de
caracteristicile
sale,
precum salvarea datelor
de
autentificare,
asigurarea
securitatii
contului de profil, si a
datelor
personale
furnizarte
etc).
Fără
aceste module cookie,
este posibil ca website-ul
sa nu functioneze corect
sau
sa
intampinati
dificultati la conectare sau
navigare.

Cookie-uri funcționale

Aceste cookie-uri permit Avoteca
îmbunătățirea
Facebook
funcționalităților site-ului Google
noastru.
Modulele
cookie
funcționale înregistrează
informații
legate
de
alegerile
pe
care
utilizatorii le fac și ne
permit, de asemenea, să
personalizăm
site-ul
conform
cerințelor
utilizatorului.
Acestea pot fi setate de
noi sau de furnizori terți
ale căror servicii le-am
adăugat
în
paginile
noastre.
Daca
nu
permiteți
aceste
cookie-uri, atunci unele
sau toate funcționalitățile

Cine il utilizeaza

ar
putea
să
funcționeze corect.

nu

Cookie-uri de performanta Aceste cookie-uri sunt Google
si analiza
folosite
pentru
a Avoteca
imbunatati
preformanta
website-ului nostru.
De exemplu, am putea
folosi aceste cookie-uri
pentru a intelege cum
folosesti
anumite
functionalitati
ale
website-ului, pentru a a
îmbunătăți modul în care
iti
este
prezentat
conținutul sau pentru
segmentarea audientei la
momentul
testarii
anumitor functionalitati.
Aceste cookie-uri nu sunt
necesare
pentru
functionarea websit-ului,
insa
anumite
functionalitati pot sa nu
functioneze.
Cookie-uri de targetare si Folosim aceste cookie-uri Google
publicitate
in special petru creare de Facebook
campanii personalizate si
masurarea
eficientei
acestora.
Furnizorii nostri pot folosi
aceste cookie-uri pentru a
afisa mesaje publicitare
pe paginile web ale altor
site-uri.
Vezi Lista de Cookie-uri.
3. Cum aleg si/sau configurez cookie-urile?
Aveti posibilitatea de a configura fisierele cookie atat din sistemul de management al
sookie-urilor, cat si din setarile browserului pe care il folositi. Dezactivarea și refuzul

de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de
vizitat și folosit Fiecare browser este diferit, de aceea va invitam sa verificati setarile
particulare ale browserului pe care il folositi (Internet Explorer, Google Chrome,
Firefox, Safari).
Mai multe informații despre cookie-uri, inclusiv despre ce cookie-uri sunt instalate pe
dispozitivul dumneavoastra si cum sa le gestionati sau stergeti, puteți vizita site-urile
www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.
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