Site-ul www.pufina.eu utilizeaza cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor sai o experienta mai
buna de navigare si un continut personalizat intereselor fiecarui vizitator. Va prezentam mai
jos informatiile necesare pentru a va aduce la cunostinta detaliile legate de plasarea,
utilizarea si administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.pufina.eu.
•

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, formate din litere si numere, care vor fi stocate
pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se
acceseaza.
Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Durata de
existenta a unui cookie este determinata.Ttehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il
poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat
web-serverului respectiv. Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal
pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de
internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:
(i)

cookie-uri de sesiune: sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al

browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe websiteul respectiv sau inchide fereastra browserului
(ii)

cookie-uri persistente: sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau

echipament si sunt activate din nou cand vizitati site-ul care a creat acel cookie specific.
Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il
viziteaza utilizatorul la momentul respective.

•

Care este durata de viata a unui cookie?

Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, in functie de scopul pentru care acesta
este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite pentru o singura utilizare (cum este cazul cookieurilor de sesiune), prin urmare nu sunt mentinute odata ce utilizatorul paraseste site-ul. Alte
cookie-uri sunt mentinute si reutilizate de fiecare data cand utilizatorul revine pe site
(cookie-uri persistente). Totusi, cookie-urile pot fi sterse de utilizator in orice moment prin
utilizarea setarilor browser-ului.

•

Ce reprezinta un cookie plasat de terti?

Unele sectiuni de continut ale unor site-uri pot fi furnizate prin cookie-uri ale tertilor cum
este cazul unei reclame. Astfel de cookie-uri pot fi plasate pe site si sunt denumite cookieuri plasate de terti intrucat nu sunt plasate de proprietarul site-ului. Astfel de terti sunt la
randul lor obligati sa respecte reglementarile legale aplicabile si politicile de confidentialitate
ale proprietarului site-ului respectiv.

•

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

Accesand acest site se pot plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri:
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•

Cum se pot opri/sterge cookie-urile?

Aplicatiile folosite pentru accesarea paginilor web permit automat salvarea Cookie-urilor pe
terminal. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookieurilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand
Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si
modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browserului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii
web.

Majoritatea browserelor ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari
se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. Pentru a
putea intelege aceste setari, verificati in sectiunea “help” din setarile browser-ului.

In cazul in care doriti sa ne adresati orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, va rugam
sa ne contactati in scris pe adresa de email: office@peharttecgrup.ro.

