POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE
1. Ce reprezintă un „cookie”?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau
pur și simplu “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.
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).
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Cookieul permite site-ului accesat de utilizator "să-și amintească" acțiunile sau preferințele
utilizatorului pentru o anumită perioadă de timp.
Durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar web-serverul care a
trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe
website-ul asociat web-serverului respectiv.
Unele module cookie sunt șterse când închideți browserul. Ele sunt cunoscute ca cookieuri de sesiune. Altele rămân pe dispozitiv până la expirarea acestora sau până când le
ștergeți din memoria cache. Acestea se numesc cookie-uri permanente și permit ca
anumite informații despre utilizarea dvs. să fie accesate atunci când reveniți pe site.
Un modul cookie poate să stocheze temporar informații anonime despre utilizarea și
utilizatorii unui site web.
Unele module cookie sunt necesare pentru a utiliza un site web, iar altele permit
personalizarea și optimizarea conținutului afișat, colectarea preferințelor utilizatorilor sau
monitorizarea publicului site-ului, a erorilor site-ului și asigurarea accesului acestuia.
2. Utilizarea cookie-urilor când vizitați site-ul nostru
Pe acest site, folosim module cookie pentru a măsura audiența și utilizarea de către dvs.
a site-ului web, precum și pentru a îmbunătăți utilizarea. Când navigați pe site-ul nostru,
acceptați implicit ca Zentiva să instaleze module cookie în browserul dumneavoastră.
Cookie-urile se împart în:
 Esenţiale – Acestea sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze în mod
corespunzător. Nu puteți dezactiva cookie-urile esențiale.
 De performanță - Aceste cookie-uri contribuie indirect la îmbunătățirea acestui
site prin urmărirea utilizării dumneavoastră. Acest set de cookie-uri colectează

informații și poate raporta statistici de utilizare a site-urilor web fără a identifica
personal vizitatorii individuali. Aceste cookie-uri contribuie la îmbunătățirea
performanței site-ului www.povestiledeazi.ro, oferind o experiență mai bună
pentru utilizatori.
Pe site-ul www.povestiledeazi.ro se folosesc următoarele tipuri de cookieuri:
Denumire
CookieConsent

Marketing g/collect [x2]

statistică_ga

Neclasificate _ga_TSHGMKW3N0

Descriere
Stochează permisiunea utilizatorului de
utilizare a modulului de cookies pentru
domeniul curent.
Cookie-urile de marketing sunt utilizate
pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site
la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri
relevante şi antrenante pentru utilizatorii
individuali, aşadar ele sunt mai valoroase
pentru agenţiile de puiblicitate şi părţile
terţe care se ocupă de publicitate.
Înregistrează un cod unic folosit pentru
generarea de date statistice despre modul
în care vizitatorii utilizează site-ul.
Colectarea şi raportarea informaţiilor se
realizează în mod anonim.
Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri în
curs de clasificare, împreună cu furnizorii de
cookie-uri individuale.

3. Cum pot opri cookie-urile?
Cele mai multe browsere permit cookie-uri. Cu toate acestea, utilizatorii își pot configura
browserul să respingă fișierele cookie, dacă doresc (puteți bloca utilizarea cookie-urilor
sau puteți elimina cookie-urile deja instalate în browserul dumneavoastră).
Vă atragem atenția asupra faptului că dezactivarea cookie-urilor vă poate împiedica să
accesați anumite funcții pe site-ul nostru web și pe alte site-uri web.
Puteți seta browserul să accepte sau să respingă toate cookie-urile, să vă notifice când
este utilizat un cookie, să verifice valabilitatea, durata și conținutul acestuia și să șteargă
periodic cookie-urile.
De asemenea, puteți introduce "cookies" în secțiunea de ajutor a browserului dvs. pentru
a accesa instrucțiunile de configurare.

Pentru informații despre modul de gestionare a modulelor cookie în browserul
dispozitivului dvs. mobil, va trebui să consultați manualul dispozitivului.
În consecință, dacă nu mai doriți ca site-ul nostru să instaleze module cookie în browserul
dvs., puteți dezactiva cookie-urile pe pagina cu setările cookie-urilor sau modificând
setările browserului. În acest caz, este posibil ca anumite pagini ale site-ului să nu
funcționeze corect.
Pentru mai multe informații despre cookie-uri, inclusiv modul în care sunt instalate și
modul în care puteți să le gestionați și să le ștergeți, vizitați www.allaboutcookies.org sau
http://www.youronlinechoices.com/ro.

