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POLITICA COOKIE 

Despre politica cookie 

Această politică privind cookie-urile explică ce sunt cookie-urile și modul în care le folosim, 

tipurile de cookie-uri pe care le folosim, adică informațiile pe care le colectăm folosind cookie-

uri și modul în care aceste informații sunt utilizate și cum să controlăm preferințele cookie-

urilor. Pentru informații suplimentare despre modul în care utilizăm, stocăm și păstrăm datele 

dvs. personale în siguranță, consultați rubrica Termeni și condiții. Puteți oricând să vă 

schimbați sau să vă retrageți consimțământul din Declarația cookie-urilor de pe site-ul nostru 

web. 

Ce sunt cookie-urile? 

Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt folosite pentru a stoca mici informații. Acestea sunt 

stocate pe dispozitivul dvs. atunci când site-ul web este încărcat pe browserul dvs. Aceste 

cookie-uri ne ajută să funcționăm corect site-ul, să îl facem mai sigur, să oferim o experiență 

mai bună utilizatorului și să înțelegem cum funcționează site-ul web și să analizăm ce 

funcționează și unde trebuie îmbunătățit. 

Cum folosim cookie-urile? 

Ca majoritatea serviciilor online, site-ul nostru web folosește cookie-uri proprii și terțe în mai 

multe scopuri. Cookie-urile primare sunt în mare parte necesare pentru ca site-ul web să 

funcționeze corect și nu colectează niciuna dintre datele dvs. de identificare personală. 

Cookie-urile de la terți utilizate pe site-ul nostru web sunt în principal pentru a înțelege cum 

funcționează site-ul web, cum interacționați cu site-ul nostru web, pentru a menține serviciile 

noastre în siguranță, pentru a furniza reclame relevante pentru dvs. și, în general, pentru a vă 

oferi un utilizator mai bun și îmbunătățit experimentați și vă ajută să vă accelerați interacțiunile 

viitoare cu site-ul nostru. 

Ce tipuri de cookie folosim? 

Esențiale: Unele cookie-uri sunt esențiale pentru a putea experimenta funcționalitatea 

completă a site-ului nostru. Acestea ne permit să menținem sesiunile utilizatorilor și să 

prevenim orice amenințări de securitate. Nu colectează și nu stochează nicio informație 

personală. De exemplu, aceste cookie-uri vă permit să vă conectați la contul dvs. și să ne 

transmiteți mesaje în condiții de siguranță.  

Statistici: Aceste cookie-uri stochează informații precum numărul de vizitatori pe site-ul web, 

numărul de vizitatori unici, ce pagini ale site-ului web au fost vizitate, sursa vizitei etc. Aceste 

date ne ajută să înțelegem și să analizăm performanța site-ului web și unde are nevoie de 

îmbunătățiri. 

Marketing: Site-ul nostru web afișează reclame. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a 

personaliza reclamele pe care vi le arătăm astfel încât să fie semnificative pentru dvs. Aceste 

cookie-uri ne ajută, de asemenea, să urmărim eficiența acestor campanii publicitare. 

Informațiile stocate în aceste cookie-uri pot fi folosite și de furnizorii de anunțuri terți pentru a 

vă afișa reclame și pe alte site-uri web din browser. 

Funcționale:  Acestea sunt cookie-urile care ajută anumite funcționalități neesențiale de pe 

site-ul nostru. Aceste funcționalități includ încorporarea de conținut precum videoclipuri sau 

partajarea conținutului site-ului web pe platformele de socializare. 
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Preferințe: Aceste cookie-uri ne ajută să stocăm setările și preferințele de navigare, cum ar fi 

preferințele de limbă, astfel încât să aveți o experiență mai bună și eficientă la viitoarele vizite 

pe site.  

Cum pot controla preferințele cookie-urilor? 

Dacă decideți să vă schimbați preferințele ulterior prin sesiunea de navigare, puteți face clic 

pe fila „Politică cookie-uri” de pe ecran. Aceasta va afișa din nou notificarea de consimțământ, 

permițându-vă să vă modificați preferințele sau să vă retrageți în totalitate consimțământul. În 

plus, diferite browsere oferă diferite metode de blocare și ștergere a cookie-urilor utilizate de 

site-uri web. Puteți modifica setările browserului dvs. pentru a bloca / șterge cookie-urile. 

Pentru a afla mai multe despre cum să gestionați și să ștergeți cookie-urile, vizitați 

wikipedia.org 
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