POLITICA PRIVIND COOKIES
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici
fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.
Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau
dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o
perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte
preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi
de pe o pagină pe alta.
Cum se folosesc cookie-urile?
O parte din paginile noastre utilizează cookie-urile pentru a reţine: preferinţele dumneavoastră de
afişare, cum ar fi contrastul, culoarea sau dimensiunea caracterelor dacă aţi răspuns la un sondaj
pop-up privind utilitatea conţinutului (pentru a nu fi întrebat din nou) dacă aţi acceptat (sau nu)
utilizarea cookie-urilor pe site.
De asemenea, unele materiale video găzduite de paginile noastre utilizează cookie-uri pentru a
colecta statistici anonime privind modul în care aţi ajuns pe site şi materialele video pe care le-aţi
vizualizat.
Modulele cookie sunt păstrate și de serviciul administrativ Europa Analytics, care măsoară
eficiența și eficacitatea site-urilor Comisiei Europene de pe portalul EUROPA.
Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă poate
îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar
putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător.
Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identificapersonal. În plus, ţinem
sub control datele referitoare la preferinţele dumneavoastră de navigare. Cookie-urile nu sunt folosite în
alte scopuri decât cele descrise aici.
Folosim şi alte cookie-uri?
O parte din paginile sau subsite-urile noastre pot folosi cookie-uri suplimentare sau diferite de cele
descrise mai sus. În acest caz, veţi găsi detalii pe paginile specifice referitoare la cookie-uri. De asemenea,
s-ar putea să vi se ceară acordul cu privire la stocarea lor.
Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi
site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta
majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit
să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele
servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

