POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE
1.

Ce sunt cookie-urile?
Un cookie este un mic fragment de informații pe care un site web solicită browser-ului dvs. să le
stocheze pe computerul dvs., terminalul dvs. mobil sau pe alte dispozitive electronice prin care
un utilizator accesează internetul, în scopul de a ajuta utilizatorul să navigheze pe site-ul web în
mod eficient, să efectueze anumite funcții și să îi permită site-ului web să “rețină” acțiunile sau
preferințele utilizatorului de-a lungul timpului.

2.

Cum utilizăm cookie-urile?
Site-ul nostru web utilizează cookie-urile îndeosebi în scopurile următoare:
•

pentru a reține acțiunile și preferințele individuale ale utilizatorilor;

•

pentru asigura buna funcționare a site-ului web și a-i spori performanțele;

•

pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă
informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu;

•

pentru publicitate online bazată pe comportament și pentru a afișa reclame relevante
pentru ceea ce utilizatorul a căutat în trecut.

Nu vom utiliza cookie-uri în alte scopuri decât cele arătate în prezenta politică.
3.

Cum controlați cookie-urile?
Majoritatea browser-elor suportă cookie-uri, însă utilizatorii își pot configura browser-ele să le
refuze și le pot șterge oricând doresc. Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți.
Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja stocate pe computerul dvs. și puteți configura
majoritatea browser-elor să împiedice stocarea cookie-urilor. Însă, dacă veți proceda astfel, este
posibil să fiți nevoit să ajustați manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați un site, iar
anumite servicii și funcționalități este posibil să nu funcționeze.
Puteți bloca/dezactiva cookie-urile în setările browser-ului dvs. web. Însă, dacă utilizați setările
browser-ului dvs. pentru a bloca toate cookie-urile (inclusiv pe cele esențiale), este posibil să nu
puteți accesa în întregime sau parțial site-ul nostru, deoarece unele cookie-uri pot fi strict
necesare pentru funcționarea site-ului web.

4.

Ce cookie-uri utilizăm pe acest site web?

4.1. Cookie-uri strict necesare, de care este nevoie pentru buna funcționare și operare a site-ului
nostru web. Printre acestea se numără, de exemplu, cookie-uri care vă permit să vă autentificați
în zone securizate ale site-ului nostru web și care sunt necesare pentru administrarea sistemului
și pentru prevenirea activităților frauduloase.
4.2. Cookie-uri analitice/de performanță, care ne permit să recunoaștem și să numărăm vizitatorii și
să aflăm modalitățile în care vizitatorii navighează pe site-ul nostru web. Acest tip de cookie-uri
ne ajută să perfecționăm experiența de navigare a utilizatorilor pe site-ul nostru web, astfel încât
aceștia să poată găsi mai ușor informațiile pe care le caută.
4.3. Cookie-uri de funcționalitate, care sunt utilizate pentru a îi recunoaște pe utilizatorii care revin
pe site-ul nostru web. Aceste cookie-uri ne ajută să personalizăm conținutului site-ului nostru
web pentru dvs. și să ne amintim preferințele dvs. (de exemplu, limba și regiunea alese de dvs.).
4.4. Cookie-uri de direcționare și publicitate, care înregistrează vizita dvs. pe site-ul nostru web,
paginile pe care le-ați vizualizat, articolele pe care le-ați vizualizat și link-urile pe care le-ați
urmat. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a face ca publicitatea afișată pe site-ul nostru web
să fie mai relevantă în raport cu interesele dvs., pe care le-am identificat în baza paginilor/linkPAGINA
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urilor vizitate și articolelor citite.[În acest scop, este posibil să partajăm aceste informații și cu
terțe părți.]
4.5. Web beacons, care sunt utilizați de obicei în combinație cu cookie-urile pentru urmărirea e-mailurilor și etichetarea paginilor în scopul analizelor web.
În tabelul următor veți găsi mai multe informații despre cookie-urile individuale utilizate pe acest site
web și scopurile pentru care le utilizăm:
Denumire cookie
(i)

Scop

Dezactivarea cookie-urilor

Cookie-uri strict necesare

NOPCOMMERCE.AUTH

Acest cookie este esențial pentru site-ul
nostru, ajutându-ne să identificam utilizatorii
autentificati

Acest cookie nu pot fi dezactivat

__RequestVeriticationToke
n

Acest cookie este esential in combatea
atacurilor de tip Cross-Site Request Forgery
(CSRF)

Acest cookie nu poate fi dezactivat

Acest cookie este esențial pentru site-ul
nostru, ajutându-ne să identificam utilizatorii
autentificati

Acest cookie nu poate fi dezactivat

Nop.Customer

(ii)

Cookie-uri analitice/de performanță

(iii)

Cookie-uri de funcționalitate. Cookie-uri de sesiune

ASP.NET_SessionId

Acest cookie este esential pentru folosirea si
afisarea avertismentelor de pe diverse pagini
si pentru prelucrarea unei comenzi.

Puteți dezactiva aceste cookie-uri
dacă doriți.
Dezactivarea acestor cookie-uri poate
duce
la
funcționarea
necorespunzătoare
a
secțiunilor
acestui site web.

(iv)

Cookie-uri de direcționare și publicitate

__atuvc

Acest cookie e folosit pentru numarul de
accesari a unei pagini.

Puteți dezactiva aceste cookie-uri
dacă doriți.

Vă rugăm să rețineți că terțele părți (inclusiv, de exemplu, rețelele de publicitate și furnizorii de servicii
externe precum cele de analiză a traficului web) pot utiliza și ele cookie-uri și/sau pot accesa datele
colectate de cookie-urile de pe site-ul web.
Detaliile aplicabile în prezent cu privire la cookie-urile de la terțe părți și/sau accesul terțelor părți la
datele colectate de cookie-urile de pe site-ul nostru web sunt următoarele:
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Denumire cookie

Scop

Dezactivarea cookie-urilor

De fiecare dată când site-ul nostru web introduce un nou cookie administrat fie de compania noastră,
fie de o terță parte, veți primi o înștiințare pe site, inclusiv un link la prezenta politică și vi se va oferi și
opțiunea de a dezactiva respectivul cookie.
Cu excepția cookie-urilor esențiale, toate cookie-urile vor expira după 2 luni.
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