
POLITICĂ PRIVIND FIȘIERELE DE TIP COOKIE 

 

Planet Program SRL („Compania” sau „noi”), societate înregistrată care funcționează în 

conformitate cu legislația României, în calitate de operator de date, vă prezentăm prezenta 

Politică de cookie pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu 

caracter personal. Această Politică cookie va permite să vă informați despre cum puteți să 

acceptați sau să refuzați să vă dați consimțământul pentru fiecare categorie de modul 

cookie, la începutul interacțiunii noastre prin intermediul website-ului nostru.  

 

1. Ce este un fişier cookie şi în ce scop este folosit? 

 

Website-ul nostru utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai 

bun. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe website-ul nostru nu arată 

niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală. 

 

Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/sau citit de browserul 

dvs. web pe hard disk-ul dispozitivului dvs. final (de exemplu, computer, laptop sau 

smartphone) în funcție de site-urile web pe care le vizitați. De asemenea, fișierele de tip 

cookie fac interacțiunea dvs. cu site-urile web mai sigură și mai rapidă deoarece acestea își 

pot „aminti” preferințele dvs. (de exemplu, autentificare, limbă), trimițând informațiile pe 

care le conțin înapoi la site-ul web originar (first-party cookie) sau către alt site web căruia 

le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou site-ul web respectiv, utilizând 

același dispozitiv final. 

 

2. Cum puteţi controla fişierele de tip cookie? 

 

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest 

scop, puteţi să blocaţi sau să eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setărilor 

browserului dvs. web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie de terți, fie 

urmând instrucţiunile specifice pentru categoriile de cookie din secţiunile următoare. În 

orice situaţie, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale site-ului web 

dacă dezactivaţi fişierele de tip cookie. 

 

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să 

configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați 

setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. De  obicei, puteți găsi setările de 

navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau 

„Preferințe” din browserul web pe  care îl utilizați pentru a accesa website-ul nostru. În 

funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva 



fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul 

dedicat pentru browserul dvs.: 

• Setări cookie în Internet Explorer sau Edge – Internet Explorer sau Edge; 

• Setări cookie în Firefox – Firefox; 

• Setări cookie în Chrome – Chrome; 

• Setări cookie în Safari – Safari; 

• Setări cookie în Opera – Opera. 

 

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să 

vizitați www.allaboutcookies.org sau www.youronlinechoices.eu, care conține informații 

suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online. 

 

3. Fișierele de tip cookie utilizate pe website-ul nostru 

 

În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie, acestea sunt, de 

obicei, clasificate în următoarele categorii, pe care Compania le utilizează pe website-urile 

sale: 

• Fișierele de tip cookie absolut necesare vă permit să navigați pe website și să îi 

utilizați funcțiile de bază. De obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile 

efectuate de dvs. care echivalează cu o cerere de servicii. Aceste fișiere de tip cookie 

sunt indispensabile pentru utilizarea website-ului; 

• Fișierele de tip cookie privind funcționalitatea sunt utilizate pentru a vă recunoaște 

atunci când reveniți pe website-ul nostru și ne permit să vă oferim funcții 

îmbunătățite și personalizate, cum ar fi „reamintirea” preferințelor dvs.  Aceste fișiere 

de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigările dvs. pe alte 

site-uri web. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 

ani; 

• Fișierele de tip cookie analitice și privind performanța ne permit să recunoaștem și să 

numărăm utilizatorii, precum și să colectăm informații despre modul în care este 

utilizat website-ul (de exemplu, paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des 

și dacă utilizatorul primește mesaje de eroare de la anumite pagini). Aceasta ne ajută 

să îmbunătățim modul în care funcționează website-ul nostru, de exemplu, asigurând 

că puteți găsi ușor ceea ce căutați. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie 

este de maximum 2 ani. În ceea ce priveşte third-party cookies, perioada de expirare 

poate să varieze şi, în unele cazuri poate depăşi 2 ani; 

• Alte tipuri de fișiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior: Vă vom informa, prin 

politicile noastre actualizate, dacă sunt utilizate orice alte tipuri de cookies. 

 

 

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/


Vă rugăm să observați că Planet Program SRL utilizează serviciile terțelor-părți pentru a 

obține informații cu privire la utilizarea de către dvs. a website-ului nostru pentru a 

optimiza experiența dvs. de utilizator.  Aceste terțe-părți (inclusiv, de exemplu, furnizorii 

de servicii externe, cum ar fi serviciile de analiză a traficului web) pot, de asemenea, utiliza 

fișiere de tip cookie, asupra cărora nu exercităm niciun control. 

 

*** 

Ultima actualizare: 25 noiembrie 2018 

 

Pentru a ne asigura de conformitatea ei cu prevederile legale, putem actualiza această 

Politică din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe 

website-ul nostru. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact (de 

exemplu, adresă de e-mail) și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța, prin această 

cale, dacă modificăm prezenta Politică. Vă rugăm să consultați periodic Politica noastră de 

Cookie pentru orice modificări. 


