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POLITICA DE COOKIES
Prezentul text în limba română are caracter informativ și nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic.
Documentul cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic este cel în limba engleză.
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INTRODUCERE
Politica se bazează pe clasificarea cookie-urilor, funcțiile acestora și la ce sunt folosite. Inițial au
fost identificate patru categorii: (1) cookie-uri strict necesare, (2) cookie-uri performante, (3)
cookie-uri cu funcționalitate și (4) cookie-uri de orientare sau publicitate.
Există două tipuri de cookie-uri bazate pe viață: cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente.
Cookie-urile de sesiune sunt create temporar în subfolderul browserului utilizatorilor în timp ce
utilizatorul vizitează un site web. Odată ce utilizatorul părăsește site-ul, cookie-ul de sesiune
este șters. Pe de altă parte, fișierele cookie persistente rămân în subfolderul browserului și sunt
activate din nou odată ce utilizatorul vizitează site-ul care a creat acel cookie special. Un cookie
persistent rămâne în subfolderul browserului pentru perioada stabilită în fișierul cookie-ului.
Fișierele cookie sunt stocate automat în fișierul cookie - memoria browserului - și fiecare
conține, de obicei:
• Numele serverului pe care cookie-ul a fost trimis din
• Durata de viață a cookie-ului
• O valoare - de obicei, un număr unic generat la întâmplare.
Serverul site-ului web care a trimis cookie-ul folosește acest număr pentru a recunoaște
utilizatorul atunci când se întoarce pe un site sau răsfoiește de la pagină la pagină. Doar
serverul care a trimis un cookie poate citi și, prin urmare, utiliza acel cookie. Un cookie este un
șir de informații exclusiv text pe care un site web îl transferă fișierului cookie al browserului de
pe hard disk-ul computerelor, astfel încât site-ul să poată aminti cine sunt utilizatorii.
Un cookie va conține de obicei numele domeniului de la care a venit cookie-ul, „durata de viață”
a cookie-ului și o valoare, de obicei un număr unic generat la întâmplare. Două tipuri comune
de cookie-uri sunt utilizate pe majoritatea site-urilor web - cookie-urile de sesiune, care sunt
cookie-uri temporare care rămân în fișierul cookie al browserului dumnevoastră până când
utilizatorul părăsește site-ul și cookie-uri persistente, care rămân în fișierul cookie al
browserului mult mai mult timp ( deși cât timp va depinde de durata de viață a cookie-ului
specific). Cookie-urile pot ajuta un site web să aranjeze mai rapid conținutul care să corespundă
intereselor preferate ale utilizatorului.
COOKIES EXPLICATE
Cookie-urile sunt mici informații care sunt stocate pe computerul dumnevoastră de către un
site web pe care îl vizitați, pentru a vă permite să îndepliniți anumite funcții pe site-ul web și să
reglementeze conținutul pe care îl doriți. Acestea pot stoca date pe paginile pentru care ați
furnizat informații cheie (de exemplu, când furnizați o parolă), dar numai o dată când vi se cere
și acceptați stocarea acestor informații. Cookie-urile pot fi utilizate pe unele pagini ale site-ului
pentru a oferi utilizatorilor site-ului web o experiență de navigare web mai personalizată; ele nu
sunt folosite pentru a determina identitatea personală a nimănui doar vizitând site-ul.
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CE TIP DE COOKIES UTILIZAM
Cookie-uri de sesiune
Aceste cookie-uri sunt cookie-uri temporare, deoarece sunt șterse imediat ce închideți
browserul. Cookie-urile de sesiune sunt utilizate pentru a reține informațiile pe care ni le
furnizați pe măsură ce navigați prin fiecare secțiune a site-ului nostru web. Puteți alege să
refuzați cookie-urile de sesiune prin setările de confidențialitate ale browserului dumnevoastră,
dar vă rugăm să rețineți că acest lucru poate avea un impact negativ asupra experienței
dumnevoastră de navigare și, în special, dacă acestea sunt refuzate pe toate site-urile web.
Cookie-uri analitice
Cookie-urile analitice pot include atât cookie-uri temporare, cât și mai persistente pe care le
utilizăm pentru a urmări modul în care utilizați site-ul nostru web și pentru cât timp.
Cookie-urile analitice nu divulgă nicio informație de identificare specifică persoanei
dumnevoastră, dar ne ajută să îmbunătățim modul în care vă oferim conținutul nostru.
Consultați setările de confidențialitate ale browserului dumnevoastră cu privire la modul în care
puteți renunța la cookie-urile analitice.
Cookie-uri funcționale
Cookie-urile funcționale înregistrează și salvează alegerile pentru a oferi o experiență mai
perfectă pe site-ul nostru web. Un fel de cookie-uri funcționale face acest lucru este prin
amintirea selectării limbii dumnevoastră de fiecare dată când ne vizitați. Consultați setările de
confidențialitate urgente ale browserului dumnevoastră cu privire la modul în care puteți
renunța la cookie-urile funcționale.
Cookie-uri terțe părți
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către terți și în mare parte de site-urile de socializare precum
Google+, Facebook sau YouTube. Cookie-urile terțe părți ne permit să vă oferim modalități
ușoare de a împărtăși conținutul nostru pe rețelele de socializare și, de asemenea, să vă
prezentăm videoclipurile pe care le postăm pe YouTube. Puteți dezactiva utilizarea acestor
cookie-uri prin setările de confidențialitate ale browserului dumnevoastră, dar vă rugăm să
rețineți că aceasta va dezactiva și toate funcțiile descrise mai sus.
De ce folosim cookie-uri
După cum am menționat deja, folosim cookie-uri pentru a asigura funcționalitatea optimă a
site-ului nostru web și pentru a satisface conținutul nostru la preferințele dumnevoastră
personale. În calitate de broker reglementat, vă puteți asigura că orice informații personale pe
care le colectăm, prin orice mijloace, nu vor fi partajate terților. Vă rugăm să citiți politica
noastră de confidențialitate pentru informații mai detaliate despre modul în care folosim datele
dumnevoastră Dacă aveți întrebări suplimentare, nu ezitați să ne contactați.
Scopul acestei politici este de a furniza cerințe pentru utilizarea cookie-urilor și de a stabili pașii
pe care departamentul IT ar trebui să-l urmeze pentru implementarea, susținerea și utilizarea
cookie-urilor de pe pagina web a Companiei. Aceste cerințe trebuie respectate ca documentate
pentru a proteja sistemele și datele Companiei împotriva accesului neautorizat sau a utilizării
necorespunzătoare.
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Punerea în aplicare a acestei politici va crea așteptări în mintea utilizatorilor și este important
ca site-ul web să utilizeze acest ghid în mod consecvent și corect, în special prin nerecordarea
greșită sau descrierea greșită a cookie-urilor. Prin urmare, acest ghid este un instrument util
pentru a ajuta la respectarea conformității.
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