
Politica cookie

Acest document descrie modul în care folosim cookie-urile și tehnologiile similare precum și
opțiunile dvs. cu privire la acestea. Termenii cu majuscule utilizați și nedefiniți au semnificațiile
prezentate în Condițiile generale de utilizare.

Ce este un cookie?
Un cookie este un mic fișier text stocat pe dispozitivul dvs. care ne permite să furnizăm mai bine
Serviciile. Pentru a afla mai multe despre cookie-uri și tehnologii similare, vizitați
https://www.allaboutcookies.org/.

De ce folosim cookie-uri?
Utilizăm atât cookie-urile noastre, cât și cookie-urile furnizate de către terți (“third-party cookies”)
pentru a putea face lucruri precum:
– Furnizarea Serviciilor
– Conectarea dvs. în cadrul Serviciilor
– Reținerea setărilor și preferințelor dvs.
– Menținerea securității
– Înțelegerea modului în care utilizați Serviciile, pentru a putea îmbunătății, personaliza și
promova Serviciile în baza acestor informații.

Ce cookie-uri folosim?

Necesare: Cookie-urile necesare ne ajută să facem Serviciile utilizabile, activând funcții
esențiale, cum ar fi navigarea în pagină și accesul la zonele securizate. Serviciile nu pot
funcționa fără aceste cookie-uri.

Funcționalitate și preferințe: Aceste cookie-uri ne permit să înregistrăm informații legate de
alegerile dvs., ceea ce ne ajută să personalizăm Serviciile pentru a se potrivi nevoilor și
solicitărilor dumneavoastră.

Analytics și Statistici: Aceste cookie-uri permit monitorizarea vizitelor și a surselor de trafic
precum și a modului în care utilizatorii interacționează cu site-ul prin colectarea și raportarea
informațiilor în mod anonim.

Marketing: Acestea sunt de obicei plasate de terți pentru a permite utilizatorilor să fie urmăriți
de la un site la altul. Scopul acestor cookie-uri este de a afișa reclame relevante pentru
interesele unei anumite persoane.

Cum poți gestiona cookie-urile?



Vă puteți retrage consimțământul sau vă puteți modifica preferințele cu privire la utilizarea
cookie-urilor în orice moment. Dacă nu mai doriți să primiți cookie-uri, puteți utiliza setările
browserului pentru a accepta, refuza și șterge cookie-urile. Pentru a face acest lucru, urmați
instrucțiunile oferite de browser-ul dvs.

Vă rugăm să rețineți că, dacă vă setați browserul să refuze cookie-urile, este posibil să nu puteți
utiliza toate caracteristicile Serviciilor.

– Setări cookie pentru Internet Explorer

– Setări cookie pentru Firefox

– Setări cookie pentru Chrome

– Setări cookie pentru Safari

Modificări ale Politicii
Putem schimba această politică și modulele cookie pe care le folosim în funcție de nevoile
Serviciilor și de modul în care evoluează afacerea noastră. Vă vom anunța cu privire la o astfel
de modificare în conformitate cu obligațiile asumate prin Contract și vom publica orice modificări
aici. Prin urmare, vă recomandăm să verificați această pagină în mod regulat.


