Utilizarea modulelor cookie pe site-ul nostru
Ce sunt modulele cookie?
Modulele cookie sunt mici fișiere de text care sunt transferate pe calculatorul dumneavoastră, pe tabletă sau
telefon la prima vizitare a site-ului web. Modulele cookie sunt utilizate pentru a îmbunătăți navigarea pe site sau
pur și simplu pentru a-l eficientiza. Aceste fișiere se folosesc de asemenea pentru serviciul web analitic cu scopul
de a ajuta utilizatorii să-și optimizeze vizitarea site-ului. Există două tipuri de module cookie: module cookie
temporare (per sesiune) și module cookie permanente (fixe).
●

●

modulele cookie per sesiune - sunt create temporar în fișierul secundar din browser pe perioada vizitei
dumneavoastră pe site-ul web. Aceste cookie expiră și sunt șterse automat la închiderea sesiunii de
navigare.
modulele cookie permanente - rămân în fișierul secundar din browser dumneavoastră și sunt activate
atunci când vizitați din nou site-ul web care a creat modulele cookie respective. Un modul cookie permanent
nu expiră odată cu închiderea browser-ului, rămâne în fișierul secundar din browser pe durata perioadei
setate în fișierul modulului cookie.

La ce sunt folosite modulele cookie?
Modulele cookie au numeroase funcții. De exemplu, ne pot ajuta să recunoaștem și să numărăm vizitatorii, să
analizăm cât de bine funcționează site-ul nostru, să reținem numele dumneavoastră de utilizator și preferințele
dumneavoastră. În acest mod putem răspunde prompt preferențelor și intereselor dumneavoastră și afișa conținutul
într-o manieră mai eficientă. În continuare aveți o prezentare generală a fișierelor cookie pe care le folosim pe siteul nostru și a funcțiilor pe care le dețin acestea:
Tipul modulului
cookie

Funcție

Colectarea datelor

Module cookie
esențiale

Uneori se numesc și module cookie
„absolut necesare” deoarece fără
acestea nu putem furniza multe din
serviciile de care aveți nevoie pe
site-ul nostru (de exemplu, sunt
utilizate pentru a vă permite să vă
logați în zone securizate de pe site-ul
nostru).

Aceste module cookie identifică doar
computerul sau dispozitivul
dumneavoastră mobil.
Nu vă identifică pe dumneavoastră ca
persoană individuală, ceea ce înseamnă
că numai informația care nu este
identificabilă în mod individual va fi
stocată în cadrul acestor module cookie.

Module cookie
pentru
performanță

Aceste module cookie sunt utilizate
în scopuri de analiză și ne permit să
numărăm vizitatorii și să vedem cum
navighează vizitatorii pe site-ul
nostru web atunci când aceștia îl
folosesc.
Acest lucru ne ajută să îmbunătățim
modul în care funcționează site-ul
nostru (de exemplu, este ușor pentru
vizitatori să afle informația exactă pe
care o caută).

Aceste module cookie au rolul de a
identifica doar computerul sau dispozitivul
dumneavoastră mobil și nu pe
dumneavoastră, ca persoană individuală.
Datele necesare pentru analiză se
colectează în mod anonim.
În unele cazuri, unele dintre aceste
module cookie sunt gestionate de părți
terțe pentru noi. Schiedel nu va folosi
modulele cookie pentru a identifica
persoane sau pentru a colecta datele cu
caracter personal și nu utilizează module
cookie în orice alt scop decât cel
enumerat mai sus.

Module cookie
pentru
funcționalitate

Acestea sunt utilizate pentru a vă
recunoaște atunci când reveniți pe
site-ul nostru. Acest lucru ne permite
să ne personalizăm conținutul pentru
dumneavoastră, să vă întâmpinăm
utilizându-vă numele și să vă reținem
preferințele (de exemplu, alegerea
dumneavoastră de limbă sau
regiune).

Informațiile pe care aceste module cookie
le colectează pot include informații
personal identificabile pe care le-ați
divulgat, ca de exemplu numele de
utilizator.

Module cookie țintite

Modulele cookie țintite
sunt utilizate de către cei
care au reclame pe site-ul
nostru.
Vă monitorizează browser-ul atunci
când vizitați diferite site-uri web
pentru a înțelege ceea ce vă
interesează și utilizează aceste
informații pentru a vă prezenta
reclame care să răspundă
intereselor dumneavoastră..

Aceste module cookie pot fi stocate și
accesate de părți terțe care furnizează
instrumentele utilizate.

Cum să gestionați și să dezactivați modulele cookie?
În setările browser-ului dumneavoastră, puteți alege dacă acceptați sau nu modulele cookie. Cu toate acestea,
trebuie să fiți conștient/ă de faptul că dacă folosiți setările browser-ului pentru a bloca toate modulele cookie, sar putea să pierdeți din funcțiile și funcționalitatea site-ului nostru web sau este posibil să nu mai aveți acces la
anumite părți din site-ul web.
Următoarele site-uri web furnizează informații cu privire la modul în care puteți gestiona și ajusta setările
privind modulele cookie de pe cele mai cunoscute browser-e:
●
●
●

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies

În cazul în care utilizați alte browser-e decât cele menționate mai sus, puteți consulta secțiunea de asistență a
paginilor web a acestora pentru a afla cum puteți gestiona și dezactiva modulele cookie.
Pentru a afla mai multe despre modulele cookie în general, inclusiv despre modul în care puteți vedea cum au
fost setate modulele cookie și despre cum să le gestionați și dezactivați, accesați www.allaboutcookies.org.,

