Politică de cookie-uri
Această politică reglementeaza utilizarea cookie-urilor si stabilește temeiul legal al companiei [introduceți
numele companiei dvs. sau, dacă sunteți un comerciant independent, numele de tranzacționare al
companiei dvs. utilizat pe site-ul dvs. Web] pentru utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor similare pe
website sau pe sisteme care au legatură cu website-ul. [inserați adresa URL a website-ului dvs, de ex.
www.websiteulmeu.com]. Această politică de cookie-uri este valabilă începând cu data de [inserați data
de la care este valabila aceasta politica de cookie-uri]1.
Modulele de cookie „esențiale” sunt plasate automat pe calculator, laptop sau orice dispozitiv ce poate
accesa sau actiona pe site-ul companiei. [Cookie-urile "non-esențiale" și alte tehnologii similare sunt
plasate numai pe computerul sau pe dispozitivul utilizatorului dacă si-a dat acordul explicit]2. Informații
aditionale despre [diferența dintre]3 cookie-urile esențiale [și non-esențiale]4, se găsesc în secțiunea de
mai jos intitulată “Despre cookie-uri”.
Informații despre modul în care este oferit consimțământul pentru cookie-uri non-esențiale și alte
tehnologii și despre modul cum se poate retrage acest consimțământ se gasesc in secțiunea de mai jos,
intitulată “Cum se acceptă sau se resping cookie-urile”.

Cuprins5
•
•
•
•
•
•
•

Despre Cookies
Tipurile de cookie-uri utilizate
Cookie-uri esențiale
Cookie-uri non-esențiale
[Web beacon-uri]6
[Facebook Pixel]7
Cum se accepta sau resping cookie-urile

Trebuie sa inserați data efectivă de la care aceasta politică de cookie-uri intra în vigoare. Dacă nu ați mai publicat înainte o politică de cookieuri pe website-ul dvs., sau dacă înlocuiți politica actuală cu aceasta, data efectivă de la care intră în vigoare această politică este data la care
aceasta este publicată pe website.
2 Includeți această frază dacă utilizați cookie-uri non-esențiale pe website-ul dvs.
3 Includeți această frază dacă utilizați cookie-uri non-esențiale pe website-ul dvs.
4 Includeți această frază dacă utilizați cookie-uri non-esențiale pe website-ul dvs.
5
Când publicați această politică de cookie-uri pe site-ul dvs. web, trebuie să vă asigurați că titlurile din această secțiune "Cuprins" se leagă de
rubricile relevante din corpul principal al politicii cookie-urilor. De exemplu, titlul "Despre cookie-uri" din "Cuprins" ar trebui să facă trimitere la
rubrica "Despre cookie-uri" din corpul principal al politicii de cookie-uri
6
În cazul în care utilizați web beacon-uri, trebuie să dezvăluiți acest lucru în politica privind cookie-urile. Web beacon-urile sunt fișiere GIF care
permit proprietarilor site-urilor să urmărească primirea e-mailurilor de marketing, cât de des utilizatorii vizualizează anunțurile sau paginile siteului, locațiile utilizatorilor, adresele IP și informați despre tipul browser utilizat. Dacă nu utilizați web beacon-uri, acest titlu poate fi șters din
secțiunea "Conținut" a politicii cookie-urilor, precum și secțiunea corespunzătoare intitulată "Web beacon-uri " în corpul principal al acestei
politici de cookie-uri. Cu toate acestea, înainte de a șterge aceste secțiuni, trebuie să fiți sigur că site-ul dvs. web și / sau marketingul prin e-mail
nu utilizează balize Web. Dacă nu sunteți sigur(ă) dacă utilizați web beacon-uri, ar trebui să întrebați dezvoltatorul site-ului dvs. web.
7
Dacă utilizați Facebook Pixel, trebuie să dezvăluiți acest lucru în politica dvs. de cookie-uri. Citiți secțiunea principală intitulată Facebook Pixel
pentru mai multe informații.
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Despre cookie-uri
Ce sunt cookie-urile?
Fișierele cookie sunt fișiere text mici trimise de serverul unui site web către un navigator web (web
browser: IE, Firefox, Opera), memorie RAM sau unitate de hard disk și apoi stocate acolo. Acestea pot fi
utilizate cu scopuri diferite, cum ar fi: personalizarea site-ului web in functie de nevoile unui anumit
utilizator, ajutarea unui utilizator să navigheze pe site-ul web, îmbunătățirea calitatii site-ului web pentru
utilizator sau stocarea preferințelor utilizatorului și informațiilor de conectare.

Cookie-uri esențiale și neesențiale
Cookie-urile pot fi clasificate drept "esențiale" sau "neesențiale".

Cookie-urile esențiale: prezintă una dintre următoarele două caracteristici:
•
•

sunt utilizate exclusiv pentru efectuarea sau facilitarea comunicării într-o rețea; sau
sunt strict necesare pentru furnizarea unui serviciu online (de ex. site-ul nostru sau un serviciu
de pe site-ul nostru) solicitat de către dvs.

Cookie-uri neesențiale: Acestea nu se încadrează în definiția cookie-urilor esențiale deoarece nu sunt strict
necesare pentru functionarea unui site sau a serviciilor oferite pe acesta, precum cookie-urile utilizate
pentru analizarea comportamentul pe un site web (cookie-uri „analitice”) sau cookie-urile utilizate pentru
afișarea de reclame.

Cookie-uri de sesiune si persistente

Cookie-urile pot fi de două tipuri: „de sesiune” și „persistente”, în funcție de perioada de stocare după
plasarea lor în browserul dvs.
Cookie-urile de sesiune: rămân pe dipozitiv atâta timp cât navigatorul web este deschis. Acestea expiră
când navigatorul web este inchis.
Cookie-urile persistente: expiră la un punct fix în timp sau dacă sunt șterse manual din navigatorul web.

