Despre modulele cookie
Aceasta pagina va permite sa aflati mai multe cu privire la functionarea si utilizarea modulelor
cookie la accesarea site-ului nostru, inclusiv cu privire la setarile preferintelor dumneavoastra.
Ce este un cookie?
Un cookie este un fisier text, succeptibil sa fie inregistrat pe hard disk-ul terminalului
dumneavoastra (calculator, tableta, smartphone) la prima dumneavoastra vizita pe site. Aceste
module cookie ne permit sa cunoastem audienta site-ului nostru, sa ne adaptam continutul editorial
si sa identificam vizitatorii atunci cand acestia revin pe site-ul nostru, pe perioada de valabilitate
sau de inregistrare a modulelor cookie.
Aceasta ne ajuta sa intelegem modurile de utilizare si preferintele dumneavoastra si, pe cale de
consecinta, sa amelioram serviciile noastre de zi cu zi.
Daca nu ati lasat informatii personale pe site-ul nostru (de exemplu, prin completarea unui
formular), numai cookies-urile vor permite identificarea dumneavoastra.
Numai emitentul unui cookie poate lua la cunostinta despre informatiile obtinute prin acestea.
Atunci cand va conectati la site, stocam module cookie in hard-disk-ul terminalului dumneavoastra
(calculator, tablet, smartphone) in scopul de a afla informatii privind browserul folosit, navigare,
durata vizitei dumneavoastra, pe toata perioada de valabilitate sau de inregistrare a cookies-urilor.
Modulele cookie pe care le introducem sunt utilizate in scopurile mai sus descrise, in functie si de
alegerile dumneavoastra.
Modulele cookie pe care le emitem sunt utile pentru:
• Realizarea de statistici si determinarea volumului vizitelor, precum si utilizarea diferitelor
elemente ale site-ului nostru cu scopul de a imbunatati continutul si ergonomia acestuia;
• Ajustarea afisarii continutului site-ului in functie de setarile terminalului dumneavoastra
(sistem de exploatare, rezolutie, limba…), inregistrate cu ocazia navigarii pe site;
• Pastrarea in memorie a informatiilor introduse pe site (prin inscrierea sau conectarea la un
spatiu personalizat) sau a informatiilor care corespund unor produse, servicii sau
continuturi pe care le-ati selectionat in vizitele dumneavoastra anterioare, cu scopul de a vi
le propune din nou, la urmatoarele vizite;
• A va permite accesarea la spatiile personalizate de pe site-ul nostru, prin folosirea unui user
si a unei parole sau prin orice alte date pe care ni le-ati comunicat in prealabil;
• Configurarea unor sisteme de securitate (de exemplu, conectarea la un continut sau la un
serviciu dupa o perioada de inactivitate);
Modulele cookie emise de terti
Modulele cookie pot fi, de asemenea, introduse in spatiile publicitare ale site-ului care provin din
partea partenerilor Up si ajuta la finantarea continutului si a serviciilor pe care vi le oferim.
Optiunile dumneavoastra privind modulele cookie
Aveti mai multe optiuni la dispozitie pentru a gestiona modulele cookie. Preferintele pe care le
parametrizati in cadrul browserului sunt susceptibile de a modifica navigarea dumneavoastra pe
site si, pe cale de consecinta, si accesul dumneavoastra la serviciile care solicita module cookie.
Important! Refuzarea modulelor cookie poate deteriora conditiile de navigare pana la punctul de a
face imposibila utilizarea site-ului.
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Mijloacele descrise mai jos va permit in orice moment sa va exprimati sau sa modificati alegerea
dumneavoastra cu privire la prezenta sau nu a modulelor cookie pe terminalul dumneavoastra.
Acceptarea modulelor cookie
Acceptarea unui cookie este la latitudinea utilizatorului terminalului. Puteti formula o cerere sau
modifica alegerea facuta in orice moment, in mod gratuit, din setarile browserului.
Din momentul in care acceptati introducerea modulelor cookies in terminalul dumneavoastra,
acestea sunt stocate temporar pe hard disk, intr-un spatiu dedicat si nu vor putea fi consultate
decat de catre emitentul lor.
Refuzarea unor module cookies
In cazul in care refuzati acceptarea unor module cookie sau daca stergeti modulele cookie introduse
in terminalul dumneavoastra, este probabil sa nu mai beneficiati de continutul si serviciile care
necesita prezenta modulelor cookie: conectarea la un spatiu personalizat, alegerea limbii sau chiar
afisarea site-ului nostru. In aceste cazuri, nu vom fi raspunzatori pentru consecintele care decurg
din functionarea necorespunzatoare a continutului sau a serviciilor oferite pe site.
Exprimarea optiunilor dumneavoastra via browser
Aveti posibilitatea sa gestionati din browserul dumneavoastra inregistrarea sau refuzul de
inregistrare a modulelor cookie, fie sistematic, fie in functie de emitentul acestora. Totodata, aveti
posibilitatea de a va configura browserul astfel incat sa validati inregistrarea modulelor cookie de
fiecare data cand exista posibilitatea introducerii unui cookie. Aceste diferite setari sunt detaliate
mai jos.
Setarea browserului
Gestionarea modulelor cookie si setarile aferente optiunilor dumneavoastra difera in functie de
browserul pe care il folositi pentru accesarea site-ului nostru. Procedura care trebuie urmata este
descrisa in meniul de “Ajutor” al acestora, care va descrie cum sa procedati pentru va adapta
cerintele cu privire la cookies.
Modulele cookies “Flash©” din “Adobe Flash Player™”
“Adobe Flash PlayerTM” este o aplicatie informatica ce permite in mod rapid afisarea unor
continuturi dinamice care utilizeaza limbajul informatic “Flash”.
Aceasta aplicatie (si altele de acelasi tip) inregistreaza preferintele, setarile si utilizarea
continutului site-urilor in baza unei tehnologii asemanatoare modulelor cookie. Cu toate acestea,
“Adobe Flash PlayerTM” gestioneaza informatiile si optiunile dumneavoastra in baza unei interfete
diferite de cea furnizata de catre browserul pe care il folositi.
Pentru a va gestiona optiunile din “Adobe Flash PlayerTM”, va rugam sa consultati direct site-ul
www.adobe.com .
Datele cu caracter personal si informatii cu privire la navigare
Putem adapta continuturile publicitare de pe site, care va sunt destinate, la elemente si informatii
care sa aiba legatura cu navigarea pe site-ul nostru sau cu serviciile editate de terti, pe care am
implantat module cookie.
Daca ne-ati incredintat date cu caracter personal si, mai precis, adresa dumneavoastra de e-mail, la
inregistrarea pe site sau cand ati accesat unul dintre serviciile noastre, avem posibilitatea, in functie
de alegerile dumneavoastra, sa reconciliem informatiile privind navigarea dumneavoastra pe site,
calificata de modulele cookie introduse in terminalul dumneavoastra, cu datele dumneavoastra
personale.
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Aceasta ne permite, de exemplu, sa va transmitem sondaje electronice sau sa afisam pe terminalul
dumneavoastra continuturi publicitare directionate, prin reclame in care am introdus module
cookie.
Ne puteti cere, in orice moment, sa nu mai primiti mesaje publicitare sau sondaje adaptate
informatiilor privind navigarea cu terminalul dumneavoastra, contactandu-ne gratuit si direct la
............sau prin linkul de dezabonare mentionat in toata corespondenta primita pe e-mail. In cazul
dezabonarii, toate informatiile cu caracter publicitar pe care le veti primi dupa acest moment, daca
nu va opuneti, nu mai sunt corelate cu navigarea dumneavoastra pe site-ul nostru.
De asemenea, daca vom achizitiona de la un tert (agentie de publicitate, furnizor de publicitate
directionata) informatii privind navigarea dumneavoastra pe care am putea sa le corelam cu datele
cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, va vom solicita acordul prealabil si explicit inainte de
a face aceasta corelare si de a va transmite reclame sau sondaje.
Acordul dumneavoastra explicit va putea, dupa caz, sa consiste in bifarea unei casute referitoare la
serviciile la care v-ati inscris, cum ar fi: „Vreau sa primesc mesaje publicitare conform istoricului
meu de navigare detinut de partenerii Up Romania”.
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