
POLITICA CU PRIVIRE LA COOKIES 

 

1. CE ESTE UN COOKIE? 

 

Un cookie este un fișier mic de text pe care o pagină web ți-l introduce în 

calculator, telefon sau alt dispozitiv electronic și care conține informații despre 

navigația ta pe site-ul respectiv.  

 

Aceste fișiere cookie au ca scop facilitarea navigării, fac ca aceasta să fie mai 

plăcută și nu cauzează daune calculatorului. Chiar dacă în acest document se 

folosește termenul general cookie deoarece constituie principala metodă de 

stocare a informației folosite de acest site web, spațiul de „memorie locală” a bro 

wser-ului este folosit în același scop ca și fișierul cookie.  

 

Astfel, toată informația cuprinsă în această secțiune se aplică, de asemenea, 

„memoriei locale”. 

 

2. LA CE SE FOLOSESC COOKIE-URILE PE ACEST SITE WEB? 

 

Cookie-urile sunt un element esențial pentru modul de funcționare al site-ului 

nostru web.  

 

Scopul principal al cookie-urilor este acela de a îmbunătăți procesul de navigație. 

De exemplu, cu ajutorul cookie-urilor te putem identifica dacă ești înregistrat pe 

site -ul nostru web, ni se „amintesc” preferințele dvs. (limbă, piaţă, etc.) pe 

parcursul navigării și în cadrul sesiunilor următoare, se gestionează coșul cu 

cumpărături, îți putem oferi posibilitatea de a cumpăra online, etc. Informația 

strânsă în cookie -uri ne permite, de asemenea, să optimizăm site-ul web prin 

estimarea numărului de utilizatori și a modului de folosire a acestuia, să adaptăm 

site-ul web preferințelor individuale ale utilizatorilor, să obținem o căutarea mai 

rapidă, etc. 

 

3. PENTRU CE NU SE FOLOSESC COOKIE-URILE PE ACEST SITE 

WEB? 
 

Nu stocăm în cookie-urile folosite informaţii de identificare personală cum ar fi 

adresă, parolă, date ale cardului de credit, etc.  

 



De asemenea, nu folosim cookie-urile pentru a trimite utilizatorilor informații cu 

caracter publicitar relaționate cu navigarea realizată și nici în alte scopuri 

publicitare, proprii sau ale terțe părți. 

 

4. CINE FOLOSEȘTE INFORMAȚIA STOCATĂ ÎN COOKIE-URI? 

 

Informațiile stocate în cookie-urile site-ului nostru web sunt folosite exclusiv de 

noi, excepție făcând cele de la Google Analytics, care sunt folosite și gestionate 

atât de noi cât și de Google în realizarea de statistici și cookie-ul utilizat de 

Payment Operation Analysis, generat exclusiv în timpul procesului de cumpărare 

și care este analizat de o companie externă cu scopul de oferi garanții suficiente 

cu privire la operația de plată realizată. 

 

5. SE POATE DEZACTIVA FOLOSIREA DE COOKIE-URI? 

 

Da, cookie-urile pot fi dezactivate. Dar, dacă alegi această configurare, este 

posibil să nu poți accesa anumite părți ale site-ului nostru web, navigația va fi mai 

puțin eficientă și nu vei putea beneficia de anumite servicii. Dacă preferi să 

restricționezi, să blochezi sau să ștergi cookie-urile acestui site web, poți realiza 

acest lucru modificând configurația browser-ului. Chiar dacă setarea parametrilor 

diferă de la un browser la altul, configurarea cookie-urilor se face în general 

accesând meniul „Preferences” sau „Tools”. Pentru mai multe detalii cu privire la 

configurarea cookie-urilor din browserului personal, consultă meniul „Help” al 

acestuia. 


