Politica privind modulele cookie

În mod similar cu majoritatea celorlalte site-uri, utilizăm module cookie și tehnologii
asemănătoare care să ne ajute să înțelegem modul în care oamenii utilizează site-ul nostru
astfel încât să putem continua să îl îmbunătățim.
Google Analytics este un serviciu oferit de Google, Inc. Utilizăm Google Analytics și, prin urmare,
utilizăm statisticile cookie pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizatorii folosesc site-ul
nostru. Aceste module cookie ne oferă informații anonime, cum ar fi, de exemplu, faptul că un
vizitator vizionează anumite pagini de pe site-ul nostru. Utilizăm module cookie persistente.
Acestea rămân în computerul dumneavoastră atunci când v-ați deconectat.
Modulele cookie identifică automat navigatorul dumneavoastră pe serverul nostru ori de câte ori
intrați pe site-ul nostru. Dacă preferați să nu ne permiteți colectarea informațiilor furnizate de
„modulele cookie” puteți dezactiva modulele cookie oprindu-le din navigator.
Navigatoarele (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome…) sunt setate inițial pentru a accepta
în mod automat modulele cookie. Puteți modifica aceste setări în navigatorul dumneavoastră
pentru a bloca sau a șterge modulele cookie stocate pe dispozitivul dumneavoastră prin
intermediul navigatorului. Consultați instrucțiunile navigatorului pentru a afla mai multe despre
cum să ajustați sau să modificați setările navigatorului dumneavoastră.
Dacă alegeți să utilizați site-ul nostru fără să blocați sau să dezactivați modulele cookie, vă veți
indica acordul cu modul în care utilizăm aceste module cookie și cu modul în care utilizăm (în
conformitate cu această politică și cu restul politicii noastre de confidențialitate) orice alte
informații pe care le colectăm folosind aceste tehnologii.
Alăturat găsiți modulele cookie pe care le vom folosi.
Natură
Indispensabil

Tip
Module	
  cookie	
  
Wordpress	
  

Denumire
wordpress_*	
  
wp-‐se3ngs-‐*

Funcție
Site-‐ul utilizează platforma Wordpress ca
platformă pentru gestionarea
conținutului.	
  Modulele	
  cookie sunt
utilizate pentru a înregistra interacțiunile
dumneavoastră cu site-‐ul	
  și	
  pentru	
  a-‐și
reaminti dacă vi se permite accesul la
pagini restricționate care necesită
autentificare.	
  Informaţțiile	
  stocate	
  în	
  aceste	
  
module	
  cookie	
  nu	
  pot	
  ﬁ	
  uAlizate	
  în	
  scopuri	
  
comerciale.	
  Acestea sunt esențiale pentru
funcționarea adecvată a site-‐ului	
  și,	
  în	
  
cazul	
  în	
  care	
  le	
  dezacAvaţți,	
  mai	
  multe	
  funcţții	
  
ale	
  site-‐ului	
  nu	
  vor	
  mai	
  funcţționa.

Funcționalitat
e

Module	
  cookie	
  
preferinţțe

Terțe părți

Module	
  cookie	
  
staAsAce

redirect
dispatchDisclai
mer

Modulele	
  cookie	
  preferinţțe	
  permit	
  stocarea	
  
alegerilor	
  și	
  preferinţțelor	
  uAlizatorului.
Aceste module cookie permit reamintirea
opțiunii de limbă pentru site și afișarea
versiunii site-‐ului care este relevantă
pentru țara dumneavoastră.

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Aceste module cookie sunt stocate pe
computerul dumneavoastră de site-‐uri
externe ale căror servicii sunt utilizate pe
acest site.
Utilizăm Google Analytics pentru a
colecta informații statistice pentru
vizitatorii noștri.	
  Google Analytics
înregistrează informații,	
  cum	
  ar	
  ﬁ	
  paginile	
  
pe	
  care	
  le	
  vizitaţți,	
  cât	
  Amp	
  aţți	
  petrecut	
  pe	
  
site,	
  cum ați ajuns la site și legăturile pe
care dați clic.
Aceste date sunt extrase folosind o
etichetă JavaScript prezentă pe paginile
site-‐ului	
  nostru.	
  Nu	
  extragem	
  nicio	
  
informaţție	
  cu	
  caracter	
  personal	
  (de	
  exemplu,	
  
nume și adresă)	
  care	
  v-‐ar	
  putea	
  idenAﬁca.

