Politica de Cookies

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor Utilizatorilor website-ului
www.aequitas-cotroceni.ro.
Prezenta Politică de utilizare a cookie-urilor descrie diferitele module de cookie-uri care sunt
utilizate, precum și modalitatea și scopul de utilizare a cookie-urilor pentru website-ul deținut și
controlat de SPN AEQUITAS-Cotroceni, Cod de identificare fiscală RO12979000, website:
www.aequitas-cotroceni.ro, e-mail: office@aequitas-cotroceni.ro.
Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea Utilizatorilor acestui website cu privire
la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor în contextul navigării Utilizatorilor pe pagina
noastră de internet.
Compania prelucrează cookie-uri numai cu acordul dvs. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord
cu utilizarea cookie-urilor, efectuați setările adecvate în browser-ul dvs. Cu toate acestea, unele
din caracteristicile Site-ului nostru nu pot funcționa fără cookie-uri.
Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru a permite ca navigarea dvs. să se deruleze în parametri
tehnici și vizuali adecvați, pentru a personaliza navigarea dvs., conținutul oferit, pentru a oferi
acces la platforme de socializare și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor
noștri informații cu privire la modul în care folosiți Site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte
informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Ce sunt Cookie-urile?

Un cookie este o arhivă alfa-numerică de mici dimensiuni stocată pe hard-disk-ul sau în browserul echipamentului folosit pentru navigarea pe internet (computer, tabletă, smartphone sau
dispozitiv similar). Un cookie este un fragment de text creat în browser de site-ul web pe care îl
accesaţi. Cu ajutorul acestuia, site-ul web reţine informaţii despre vizita dvs., de ex., limba
preferată. Astfel, următoarea dvs. accesare poate fi mai simplă, iar site-ul vă poate fi mai util.
Cookie-urile au un rol important. Utilizăm cookie-uri în numeroase scopuri. De exemplu, le
utilizăm pentru a reține preferințele de căutare sigură, pentru a număra utilizatorii care accesează
pagina, pentru a vă proteja datele.
Cookie-urile nu sunt viruși. Ele folosesc formate tip plain-text. Nu sunt alcătuite din bucăți de codsursă, așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula.
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Cookie-urile ne permit să oferim informații relevante despre produsele și serviciile noastre și să
vă oferim o experiență mai prietenoasă, adaptată preferințelor și intereselor dvs. atunci când
navigați pe Site-ul nostru. Niciunul dintre cookie-urile noastre nu stochează informații personale
de tipul numelui sau adresei dvs. poștale.
Datele colectate prin cookie-uri sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor
neautorizate la ele.
De ce este importantă folosirea Cookie-urilor?
Pentru a oferi conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului.
Pentru măsurarea și optimizarea traficului (de pildă, confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un
website, ce tip de conținut este vizualizat, modul cum un utilizator ajunge pe un website – de ex.,
din motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc).
Pentru a ajuta utilizatorul să navigheze mai ușor (de ex., se rețin preferințele pentru limba de
afișare).
Pentru reținerea configurării filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe internet (opțiuni
family mode, funcții de safe search).
Pentru furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
Ce Cookie-uri folosim?
Modulele de cookie-uri de pe site-ul nostru sunt următoarele:




Modulul Cookies Strict Necesare, care garantează funcții fără de care utilizarea optimă a acestui
Site nu este posibilă și asigură, printre altele, că atunci când accesați funcționalitățile Site-ului, să
puteți vizualiza o versiune a website-ului care are o conexiune de bandă largă corespunzătoare
celei a conexiunii la internet pe care o utilizați. Cookie-urile strict necesare ne ajută să stocăm
decizia dvs. privind utilizarea modulelor cookie pe website-ul nostru.
Modulul Cookies de Statistică ne ajută să colectăm informații referitoare la modul în care
interacționați cu website-ul nostru pentru a ne îmbunătăți serviciile și conținutul oferit, astfel încât
să vă oferim o experiență optimizată.

Mai jos găsiți clasificarea si descrierea unor cookie-uri folosite pe acest website.
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Cookies Strict Necesare
Nume: Session cookie
Scop: Website-ul www.aequitas-cotroceni.ro utilizează un Cookie specific, care este esenţial
pentru ca software-ul său să funcţioneze corespunzător. Acest cookie este utilizat pentru a crea un
identificator de sesiune pentru fiecare utilizator, astfel încât sistemul în sine să-l poată identifica
drept un utilizator unic şi individual, distinct de oricine altcineva care intră pe website. Această
informaţie nu este utilizată sau stocată în afara sistemelor www.aequitas-cotroceni.ro şi este
deţinută temporar în timp ce utilizatorul accesează pagini care necesită acces unic şi securizat. Fără
acest Cookie accesul nu ar fi sigur, ceea ce îi conferă o importanţă deosebită.

Cookies de Statistică
Nume: Google Analytics
Scop: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a colecta informaţii despre modul în care vizitatorii
utilizează website-ul nostru. Noi folosim informaţiile pentru a alcătui rapoarte şi pentru a ne ajuta
să îmbunătăţim website-ul. Cookie-urile colecteaza informaţii într-o formă anonimă, inclusiv
numărul de vizitatori ai website-ului şi paginile vizitate. În numele operatorului acestui site,
Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul în care utilizați site-ul web, pentru a
compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului alte
servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Adresa IP trimisă de
browserul dvs. atunci când utilizați Google Analytics nu este îmbinată cu alte date Google.

Nume: Facebook Pixel
Scop: Acest site utilizează Facebook, care setează cookie-uri. Acești pixeli pot fi utilizați pentru a
urmări grupurile țintă definite de utilizator și evenimentele de conversie. În acest fel, mai multe
evenimente personalizate pot fi trimise dintr-o singură pagină și pot fi obținute date suplimentare
de la adresa URL de referire. În consecință, pot fi înregistrate și analizate anumite modele de
comportament care permit deducerea detaliată a eficienței anunțului și a grupurilor de utilizatori
vizate, astfel încât aceștia să poată ajuta la optimizarea anunțurilor și la creșterea atractivității
acestora.
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Durata de viață a unui Cookie

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia
semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat.
Astfel, există așa-numitele session cookies (cookie-uri pentru sesiuni), care sunt folosite pentru o
singură sesiune de utilizare a website-ului și care colectează și stochează date numai în timp ce
utilizatorul vizitează site-ul web, precum și cookie-urile persistente sau permanente, care rămân
stocate pe echipament și sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel
website, pentru o anumită perioadă de timp sau până când utilizatorul îl șterge.
Va rugăm să rețineți că aceste cookie-uri pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul
setărilor browserului. Pentru detalii, va rugăm să vedeți mai jos paragrafele referitoare la Cum se
activează, dezactivează sau șterg Cookie-urile.

Cum se activează, dezactivează sau șterg Cookie-urile

Puteți modifica setările modulelor cookie fie revizuind secțiunile detaliate referitoare la fiecare tip
de cookies prezente pe această pagină, fie prin intermediul setărilor browser-ului dvs. de internet.
Va rugăm să rețineți că refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor pot face anumite site-uri
impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De pildă, blocarea cookie-urilor va necesită să
modificați setările dumneavoastră de utilizator de fiecare dată când vizitați site-ul web. De
asemenea, dacă ștergeți cookie-urile, va trebui să modificați setările dumneavoastră data viitoare
când vizitați site-ul web. Totodată, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu se
mai primește publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai ține cont de preferințele și interesele
utilizatorului, evidențiate prin intermediul comportmentului său din mediul online.
Este posibilă setarea din browser pentru ca niciun fel de cookie-uri să nu mai fie acceptate sau
puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări
sunt în mod uzual disponibile în meniul „opțiuni”, „instrumente” sau „preferințe” ale browserului
de internet pe care îl folosiți. Totodată, aveți opțiunea de a accesa meniul „Ajutor” al browserului
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dvs. pentru a afla mai multe detalii despre mecanismele de activare/dezactivare/ștergere a
modulelor cookie.
Informații detaliate referitoare la modalitățile de gestionare, dezactivare și ștergere a cookie-urilor
prin utilizarea setărilor broswer-ului folosit pentru navigarea pe internet sunt disponibile la
următoarele adrese:
Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Safari – https://support.apple.com/kb/PH21411
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