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INFORMAȚII DESPRE COOKIE-URI 

 

• Ce este un cookie? 

Un cookie este un fișier care se salvează pe calculatorul tău atunci când vizitezi un website. Acest fișier 

permite memorarea setărilor și a preferințelor tale când vizitezi din nou website-ul respectiv, pentru a-ți oferi 

o mai bună experiență online. 

Ai posibilitatea de a permite sau nu utilizarea de cookie-uri, dar dacă nu vrei să permiți lansarea acestora, 

va trebui să faci setările adecvate. Cookie-urile nu pot fi folosite pentru a rula programe sau a transmite 

viruși informatici în dispozitivul tău. Poți selecta cookie-urile pe care vrei să le accepți din secțiunea 

dedicată: cookie-uri strict necesare, cookie-uri de performanță și cookie-uri de segmentare. 

Acest website nu folosește cookie-uri pentru a colecta informații personale, precum numele utilizatorului. 

Cu toate acestea, utilizarea acestuia poate permite efectuarea de legături între informațiile conținute într-

un cookie și informațiile utilizatorului cu caracter personal, colectate prin alte mijloace (de exemplu, 

formularele de înregistrare). 

1. Cookie-uri strict necesare 

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru funcționarea website-ului. Ele sunt, de obicei, făcute pentru 

a răspunde numai acțiunilor făcute de tine: alegerea setărilor de confidențialitate, autentificarea în 

cont sau completarea unor formulare. Poți alege să setezi ca browser-ul tău să blocheze sau să te 

alerteze în legătură cu aceste cookie-uri, dar acest lucru va însemna că anumite secțiuni ale 

website-ului nu vor funcționa. Aceste cookie-uri nu stochează informații care te pot identifica 

personal. 

 

2. Cookie-uri de performanță 

Acestea ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, pentru a măsura și a îmbunătăți 

performanța website-ului nostru. Ne ajută să știm ce pagini sunt mai populare sau mai puțin 

populare și să vedem care este traseul vizitatorilor pe website. Toate informațiile colectate de 

aceste cookie-uri sunt colective și, așadar, anonime. Dacă nu accepți aceste cookie-uri, nu vom ști 

când ne-ai vizitat website-ul și nu vom putea monitoriza performanța aplicațiilor folosite de diferite 

zone ale website-ului. 

 

3. Cookie-uri de segmentare 

Aceste cookie-uri pot fi setate prin website-ul nostru sau de către partenerii noștri de publicitate. 

Ele pot fi folosite de către aceste companii pentru a construi un profil pe baza intereselor tale și 

pentru a-ți oferi publicitate relevantă pe alte website-uri. Aceste cookie-uri nu stochează informații 
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directe despre tine, dar se bazează pe identificarea unică a browser-ului și a dispozitivului de pe 

care ai accesat internetul. Dacă nu accepți aceste cookie-uri, îți vor fi afișate mai puține reclame 

personalizate. 

 

• Ești de acord cu folosirea de cookie-uri? 

Prin acceptarea cookie-urilor, vei beneficia de o mai bună experiență de utilizare a website-ului nostru. În 

plus, pentru anumite activități de bază este nevoie de cookie-uri. De exemplu, folosim cookie-uri pentru: 

o Analiza vizitatorilor în vederea îmbunătățirii experienței online. Folosind software-ul Google 

Analytics, colectăm date anonime despre vizitele pe website-ul nostru, cum ar fi paginile 

vizualizate. 

o Înregistrare. Atunci când te înregistrezi pe acest website, generăm un cookie care ne anunță dacă 

ești înregistrat sau nu. Server-ele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu 

care ești înregistrat și dacă ai permisiunea pentru un serviciu anume. 

o Memorarea preferințelor tale și oferirea de conținut și publicitate. Prin aceste cookie-uri, sunt 

salvate preferințele fiecărui utilizator pe website, astfel încât să nu mai fie necesară setarea lor la 

fiecare vizitare a website-ului. 

o Publicitate. Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ai vizualizat sau nu o reclamă online, tipul 

acesteia și cât timp a trecut de când ai văzut mesajul publicitar. 

o Înregistrarea în mod agregat a comportamentului de utilizare a website-ului nostru. Informațiile 

dobândite prin intermediul cookie-urilor sunt anonime și nu vor fi corelate cu datele cu caracter 

personal. Inventura S.R.L. nu trimite aceste informații către nicio parte terță pentru uzul ei 

independent. 

 

• Website-ul utilizează și alte tehnologii similare? 

Da, Inventura S.R.L. utilizează de asemenea tehnologii de urmărire ("Adrese IP", “Fișiere jurnal", “Web 

beacons"), pentru a aduna anumite informații, cum ar fi tipul de browser și sistemul de operare, pagina de 

trimitere, navigarea prin website, domeniul de ISP etc., în scopul îmbunătățirii utilizării și functionalității 

acestui website și pentru a înțelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează website-ul, precum și 

instrumentele și serviciile oferite. Tehnologiile de urmărire ne ajută să ne adaptam website-ul la nevoile 

Utilizatorului. 

Există posibilitatea să urmărim Internet Protocol (IP) pentru (printre altele): menținerea siguranței și 

securității website-ului și înțelegerea mai bună a modului în care website-ul nostru este utilizat. IP-ul este 

un număr care este utilizat de computere în retea pentru a identifica computerul tău de fiecare data când 

te conectezi la Internet. 
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Inventura S.R.L. (sau o terță parte autorizată în prealabil de Inventura S.R.L.) poate colecta informații în 

formă de Fișiere jurnal care înregistrează activitatea site-ului și adună informații statistice despre obiceiurile 

de navigare ale Utilizatorilor. Aceste intrări sunt generate anonim, și ne ajută să adunam (printre altele): 

tipul de utilizator de browser și sistemul de operare, informații despre sesiunea unui utilizator (cum ar fi 

URL-ul de pe care a venit, data și ora când a vizitat website-ul, pagini de pe website-ul nostru pe care le-a 

vizitat și pentru cât timp), alte date similare de navigație sau click-stream. 

Aceste informații, pot fi, de asemenea, capturate în Fișierul jurnal pentru studiile noastre interne de 

marketing și demografice, astfel încât să putem îmbunătăți în mod constant și să putem personaliza 

serviciile online pe care le oferim Utilizatorilor. Fișierele jurnal sunt utilizate numai intern și nu sunt asociate 

cu niciun anumit Utilizator. 

Există posibilitatea ca Inventura S.R.L. să folosească beacon-uri (sau GIF-uri clare) pe acest website sau 

să le includă în e-mail-urile trimise către Utilizatori. Web beacons (de asemenea, cunoscut sub numele de 

"bug-uri web") sunt șiruri mici de cod care oferă o metodă de a livra o imagine grafică pe o pagină web sau 

într-un mesaj de e-mail, cu scopul de a transfera date înapoi la noi. Informațiile colectate prin intermediul 

web beacon-urilor pot include unele dintre informațile descrise în secțiunea Adresa IP de mai sus, precum 

și informații despre modul în care un utilizator răspunde la o campanie de e-mail (de exemplu, timpul în 

care un e-mail este deschis, unde intră utilizatorul din acel e-mail etc). Inventura S.R.L. folosește informațiile 

Web beacons pentru diverse scopuri, inclusiv, dar nu limitat la, raportarea traficului pe website, numărul 

vizitatorilor unici, de publicitate și de audit de e-mail și raportare, precum și personalizare. 

Dacă vrei să blochezi utilizarea de cookie-uri, îți atragem atenția că unele funcționalități ale website-ului 

nostru vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea lui. 

Mai multe informații despre cookie-uri poți găsi pe website-ul www.allaboutcookies.org sau 

http://www.youronlinechoices.com/ro. 

 

 

 

 

Inventura S.R.L. își rezervă dreptul de a face orice modificări și corecții asupra acestui document. În cazul 

în care acest document va suferi modificări substanțiale, vei fi notificat cu privire la acestea. De asemenea, 

te rugăm să consulți această pagină din când în când pentru a reciti aceste informații. 

 

Acest document a fost actualizat la data de 08 iulie 2019. 


