Politica de utilizare Cookies
Acest site utilizează Cookies. Acestea sunt date într-un standard industrial pe care o pagină web le
transferă pe computerul dumneavoastră, temporar, pentru a permite adaptarea conținutului la
utilizator. În acest scop, cookies colectează informații cu privire la comportamentul dumneavoastră
online. Cookies sunt stocate pentru o perioadă determinată.

Tipuri de cookies
1. Necesare
Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea
în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste
cookie-uri.
2. Preferinte
Cookie-urile de preferinţă permit unui site să îşi amintească informaţii care se modifică după modul în
care se comportă sau arată site-ul, precum limba dvs. preferată sau regiunea în care vă aflaţi.
3. Statistici
Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înţeleagă modul în care vizitatorii
interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim
4. Marketing
Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul. Intenţia
este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali, aşadar ele sunt mai
valoroase pentru agenţiile de puiblicitate şi părţile terţe care se ocupă de
publicitate.
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale
și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de
analize 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. În cazul în care
alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre
cookie.
Noi utilizăm cookies automatizate pentru setările browserului, în scopul îmbunătățirii serviciilor pe
care vi le oferim. Folosim serviciile Google Analytics, Google AdWords si Google Remarketing. Pentru
a controla pe deplin și exact aceste servicii în ceea ce vă privește, vă sugerăm
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Daca nu doriți cookies, toate browserele permit dezactivarea utilizării lor, precum și ștergerea celor
existente. Secțiunea „ajutor” a browserului dumneavoastră conține instrucțiuni exacte cu privire la
modul în care trebuie să procedați pentru a dezactiva/șterge cookies.
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