
POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

Folosim module cookie pe site-ul nostru. În conformitate prevederile Directivei "e-
Intimitate" a UE şi ale Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea
datelor  cu caracter  personal  şi  protecţia  vieţii  private în sectorul  comunicaţiilor
electronice,  tuturor  vizitatorilor  website-ului  li  se  cere  consimţământul  înaintea
transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor
fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator
de pe care se accesează internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă
de  către  un  web-server  unui  browser  (ex:  Internet  Explorer,  Chrome,  Firefox,
Opera) și sunt complet "pasive" (nu conțin programe software, viruși sau spyware
și nu pot accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Cookie-urile pot asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și
site-urile  web.  Spre  exemplu,  în  momentul  autentificării  unui  utilizator  pe  un
anumit  site  web,  datele  de  autentificare  sunt  stocate  într-un  cookie;  ulterior,
utilizatorul poate accesa respectivul site fără să fie nevoie să se autentifice din nou.

În  alte cazuri, cookie-urile pot fi utilizate pentru stocarea de informații referitoare
la activitățile desfășurate de utilizator pe o anumită pagina web, astfel încât acesta
să își  poată relua ușor respectivele activități  la o accesare ulterioară a site-ului.
Cookie-urile spun serverului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel încât
acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul site
de la început. Astfel, cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte" care îi
spun utilizatorului exact unde a rămas în cadrul unui site web.

In mod similar, cookie-urile pot stoca informații referitoare la produsele comandate
de către utilizator pe un site de comerț electronic, făcând astfel posibil conceptul de
„coș de cumpărături".



Ce Cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de cookie-uri: per sesiune și fixe. Cookie-urile fixe sunt fișiere
temporare  ce  rămân  în  terminalul  utilizatorului  până  la  terminarea  sesiunii  sau
închiderea  aplicației  (browser-ului  web).  Fișierele  fixe  rămân  pe  terminalul
utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual
de utilizator. 

Conțin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi
utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru
a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un
mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ștergerea Cookie-urilor

Limitarea  folosirii  Cookie-urilor  sau  ștergerea  lor  poate  afecta  anumite
funcționalități ale paginii web. Dacă totuși dorești să le ștergi, secțiunea "Help" din
browser-ul pe care îl folosești, ar trebui să ofere instrucțiuni cu privire la modul de
a localiza fișierul sau directorul care stochează cookie-uri.

Te  rugăm  să  reții  că  prin  ștergerea  sau  dezactivarea  cookie-urilor  viitoare,
experiența ta de utilizator poate fi afectată și s-ar putea să nu fii în măsură să profiți
de anumite funcții ale site-ului nostru.

Ce este politica de utilizare Cookie-uri?

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate și administrate de
Camera de Comerţ şi Industrie a Românie (CCIR) - organizaţie neguvernamentală,
autonomă, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce reprezintă,
sprijină  şi  apără  interesele  generale  ale  comunităţii  de  afaceri  din  România,
urmărind  promovarea  şi  dezvoltarea  industriei,  comerţului,  serviciilor  şi
agriculturii,  în  concordanţă  cu cerinţele  economiei  de piaţă,  şi  este  înfiinţată  şi
funcţionează în temeiul Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România. 
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