AIPROM Politica de cookies
Site-ul AIPROM utilizează cookies-uri funcţionale şi analitice atunci când explorați site-ul
nostru fără de care funcționarea siteului nu este posibilă.

Ce sunt cookie-urile?
Un cookie este un fişier de date de mici dimensiuni pe care un site îl stochează în calculatorul
dumneavoastră în browser-ul web, atunci când îl vizitați. Un cookie nu conţine și nu
colectează informaţii în izolare, ci doar atunci când sunt citite de un server prin intermediul
unui browser; poate oferi informaţii pentru a facilita un serviciu mai prietenos, cum ar fi
detectarea erorilor.
Pentru a avea acces complet la site-ul nostru va trebui să aveți cookie-urile activate. Puteţi
parcurge site-ul și dacă nu doriţi să activaţi cookie-urile; cu toate acestea, anumite
caracteristici ale site-ului pot fi limitate.
Cum folosim cookie-urile?
Veți putea observa prezenţa unor tipuri diferite de cookie-uri generate de vizita
dumneavoastră pe acest site. Folosim doua tipuri de cookie-uri:
 Cookie-uri funcţionale;
 Cookie-uri analitice;
Cookie-uri funcţionale
Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a face posibile navigarea pe site-ul AIPROM şi
folosirea funcţiilor site-ului.
Putem folosi aceste cookie-uri pentru:




Stocarea preferinţelor, cum ar fi limba, locaţia, numărul de rezultate de căutare care
vor fi afişate etc.;
Citirea setărilor browserului astfel încât site-ul nostru să poată fi afişat în mod optim
pe ecran;
Încărcarea uniformă a site-ului, astfel încât acesta să rămână accesibil;

Cookie-uri analitice
Aceste cookie-uri adună informații despre comportamentul de navigare al vizitatorilor pe siteul AIPROM, cum ar fi paginile vizitate frecvent şi dacă vizitatorii primesc mesaje de eroare.
Cu ajutorul acestora vom putea face structura, navigarea şi conţinutul site-ului cât mai uşor de
utilizat. Nu corelăm statistici şi alte rapoarte cu persoane.
Putem folosi aceste cookie-uri pentru:





A urmări numărul de vizitatori ai site-urilor noastre;
A urmări durata de timp petrecută de fiecare vizitator pe site-urile noastre;
A optimiza site-ul.

Este posibil să folosim software precum Google Analytics pentru a analiza utilizarea paginii,
interacţiunile paginii şi rutele alese prin site-urile noastre. Acestea sunt cunoscute ca
„parametrii de evaluare a site-ului" sau „analitică web".
Google Analytics este un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. (Google). Google
Analytics utilizează cookie-uri pentru a analiza utilizarea site-ului de către Utilizatori. Google
folosește date statistice de ansamblu pentru a oferi AIPROM informații despre modul în care
Utilizatorii folosesc site-ul. Pe baza liniilor directoare ale Autorității Olandeze pentru
Protecţia Datelor, am făcut Google Analytics mai prietenos din punct de vedere al
confidențialității:Activând în Google Analytics funcția „Anonim” pentru adresele IP;
Asigurându-ne că nu va avea loc un schimb de date cu Google.
Google poate oferi aceste date terţilor numai în cazul în care Google este obligat prin lege să
facă acest lucru sau în măsura necesară pentru terții care prelucrează aceste date în numele
Google.
Cum să controlaţi cookie-urile
Puteți controla și/sau şterge cookie-urile după cum doriți – pentru detalii, consultaţi
aboutcookies.org. Puteţi şterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul
dumneavoastră, având posibilitatea de a configura cele mai multe dintre browsere pentru a
împiedica activarea lor. Totuși, dacă faceți acest lucru, va trebui să ajustați manual anumite
preferinţe de fiecare dată când accesaţi un site, iar unele servicii şi funcţionalităţi s-ar putea să
nu fie disponibile.
Schimbările de politică
Putem schimba această Politică privind cookie-urile la anumite intervale. Prin urmare, vă
invităm să consultați această politică în mod regulat. Prezenta politică a fost modificată ultima
dată la 21 mai 2018.
Întrebări şi feedback
Vă rugăm să ne trimiteți întrebările şi comentariile despre cookie-uri sau confidențialitate la
comunicare@aiprom.ro

