Politica privind utilizarea cookie
Modulele cookie sunt fișiere text care conțin o cantitate mică de informații care sunt
descărcate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați un site web. Browserul
dumneavoastră pune la dispoziție module cookie de fiecare dată când vizitați site-urile
noastre.

De ce utilizăm module cookie?
Modulele cookie sunt utilizate de site-urile noastre pentru a vă îmbunătăți experiența online
și pentru a asigura furnizarea și utilizarea mai eficientă a conținutului și funcțiilor relevante.
Utilizăm atât module cookie de sesiune cât și module cookie permanente, pentru a efectua
diverse funcții pe site-urile noastre. Modulele cookie de sesiune sunt descărcate pe
dispozitivul dumneavoastră temporar, pe perioada în care navigați pe un anumit site; aceste
module cookie pot facilita o navigare mai eficientă între pagini sau pot permite site-urilor să
rețină preferințele pe care le selectați. Modulele cookie permanente pot fi utilizate pentru a
ajuta site-urile să vă rețină pe parcursul unor vizite repetate.

Cum utilizăm modulele cookie?
Toate modulele cookie utilizate de noi se încadrează în una din următoarele categorii
principale de module cookie:
• Module cookie strict necesare
Aceste module cookie sunt strict necesare pentru a vă permite să navigați pe site-urile
noastre. Acestea sunt folosite pentru a vă furniza conținut în calitate de utilizator și pentru a
vă pune la dispoziție produsele și serviciile pe care le-ați solicitat.
Aceste module cookie sunt esențiale pentru a facilita descărcarea sau transmiterea de
informații pe dispozitivul dumneavoastră, astfel încât să puteți naviga pe site-urile noastre,
să le utilizați funcțiile și să reveniți la paginile vizitate anterior.
Unele dintre aceste module cookie colectează într-adevăr datele dumneavoastră cu caracter
personal pentru a putea funcționa. Acestea pot colecta următoarele tipuri de date cu
caracter personal:
•
•
•

adresa IP;
date de localizare;
identificarea dumneavoastră ca utilizator autentificat pe site-urile noastre.

Aceste module cookie nu rețin preferințele sau numele dumneavoastră de utilizator după
încheierea vizitei curente. Aceste module cookie sunt șterse după închiderea browserului (a
sesiunii de navigare).

• Module cookie de funcționalitate;
Aceste module cookie sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe site-urile
noastre, permițându-ne să vă reținem opțiunile și ajutându-ne să oferim funcții optimizate.
Acestea îmbunătățesc, de asemenea, funcționalitatea site-urilor noastre prin stocarea
preferințelor dumneavoastră. Modulele cookie funcționale înregistrează informații despre
opțiunile dumneavoastră (cum ar fi preferința legată de limbă) și ne permit să furnizăm funcții
personalizate.
Modulele cookie funcționale expiră după maximum 2 ani. Modulele cookie de funcționalitate
pot fi șterse din istoricul browserului în orice moment, înainte de data expirării acestora
• Module cookie de performanță;
Aceste module cookie sunt folosite pentru colectarea de informații despre utilizarea site-ului.
Astfel de module cookie sunt utilizate pentru a furniza date statistice agregate despre
vizitatorii site-urilor noastre. Aceste date statistice sunt utilizate în scopuri interne, pentru a
ne ajuta să testăm și să optimizăm performanțele site-urilor noastre, pentru oferirea unei
experiențe mai bune utilizatorului.
În anumite cazuri, unele dintre aceste module cookie sunt gestionate de terțe părți, cum ar fi
Google Analytics. Aceste terțe părți nu au capacitatea de a utiliza aceste module cookie în
alte scopuri decât cele specificate mai sus și nu pot efectua nicio identificare cu aceste
module cookie.
Modulele cookie de performanță sunt valabile pe perioade variabile. Anumite module cookie
de performanță sunt șterse după închiderea browserului, în timp ce altele au o perioadă de
valabilitate nedeterminată. Astfel de module cookie pot fi șterse în orice moment folosind
setările browserului.

Cum puteți controla utilizarea modulelor cookie?
Puteți modifica setările browserului pentru a bloca toate modulele cookie sau o parte a
acestora. Pentru aceasta, urmați instrucțiunile furnizate de browserul dumneavoastră
preferat. Pentru facilitarea consultării, am indicat mai jos linkurile care oferă instrucțiuni cu
privire la înlăturarea și ștergerea modulelor cookie pentru cele mai comune browsere web.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, dacă blocați modulele cookie ale site-urilor web, este
posibil ca unele sau toate funcțiile acestora să nu fie realizate în mod corespunzător:
•
•
•
•

Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari

Contactează-ne
Dacă aveți întrebări despre modul în care utilizăm modulele cookie, ne puteți contacta la
adresa de e-mail: ascred@gmail.ro

