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Politica de cookie 

 

Acest website foloseste cookie-uri proprii și ale unor terțe părți pentru a colecta 

informații cu privire la vizitele si utilizarea website-ului nostru, precum și pentru a 

afișa publicitate care ar putea fi de interes pentru utilizatori.  

În timpul parcurgerii website-ului, utilizatorul acceptă utilizarea de cookie-uri. Cu 

toate acestea, utilizatorul are posibilitatea de a împiedica generarea de cookie-uri și de 

a le dezactiva selectând opțiunea corespunzătoare din browser-ul lor sau dezactivandu-

le pe fiecare. În cazul în care un browser a blocat utilizarea de cookie-uri, este posibil 

ca unele dintre serviciile și funcționalitățile website-ului să nu fie disponibile.  

Ce este un cookie?  

Un cookie este un mic fragment de text pe care site-urile web îl transmit browser-ului 

și care este stocat în dispozitivul utilizatorului, cum ar fi computerul personal, telefonul 

mobil, tabletă, etc. Aceste fișiere sunt utilizate de către website să-și amintească 

informații despre vizitele utilizatorilor, cum ar fi preferințele de limbă și alte opțiuni, 

în timp ce vă ajută să setați lucrurile pentru următoarele vizite și de a face site-ul web 

mai util prin personalizarea conținutului său. Cookie-urile joacă un rol foarte 

important în îmbunătățirea experienței de utilizare a site-ului web.  

In ce mod sunt folosite cookie-urile?  

Navigând pe acest website, utilizatorul permite instalarea cookie-urilor în dispozitivul 

său pentru a ne spune următoarele informații:  

- informații statistice cu privire la utilizarea website-ului.  

- Formatul de web preferat pentru accesul la dispozitive mobile.  

- Cele mai recente căutări făcute din serviciile de pe web, precum și detaliile 

personalizate ale acestor servicii.  

- Informații despre reclamele afișate pentru utilizator.  

- Detalii pentru conectarea la rețelele sociale pentru utilizatorii care accesează 

site-ul web prin conturile lor de pe Facebook sau Instagram.  

Tipuri de cookie-uri folosite  

Acest website foloseste atat cookie-uri temporare și permanente. Cookie-urile 

temporare (de sesiune) stochează date doar atât timp cât utilizatorul este pe website, 
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în timp ce cookie-urile permanente sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului, astfel 

încât să poată fi accesate și utilizate în mai mult de o sesiune.  

În funcție de scop, datele obținute de la cookie-uri pot fi utilizate ca:  

Cookie-uri strict necesare, fără de care nu v-am putea livra conținutul site-ului și 

care asigură funcționalitatea de bază a site-ului. În legătură cu acestea nu vă puteți 

manifesta opțiunea, dacă doriți să utilizați acest site. 
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Cookie-uri funcționale 

Aceste cookie-uri permit utilizatorului să exploreze website-ul sau aplicația pentru a 

utiliza diferite opțiuni sau servicii. De exemplu, acestea sunt folosite pentru a urmări 

traficul web, pentru comunicarea de date, pentru a avea acces la secțiunile 

restricționate ale website-ului, pentru a înregistra conținutul unei comenzi, pentru a 

face cereri de înregistrare sau pentru a participa la evenimente, pentru a utiliza 

elemente de securitate în timpul navigării și pentru a inregistra conținut pentru 

publicarea audio și video.  

Cookie-uri de personalizare  

Acestea permit utilizatorului să acceseze serviciul utilizând anumite caracteristici 

generale, care sunt predefinite în dispozitivul lor sau care sunt definite de utilizator. 

De exemplu, limba, tipul browser-ului folosit pentru a accesa serviciul, design-ul 

conținutului selectat, geolocaţia dispozitivului sau configurația regională de unde 

serviciul este accesat. Cookie-urile de limba ne spun ce limbă a selectat utilizatorul la 

prima vizită pe site-ul web. Aceste cookie-uri sunt permanente și nu sunt șterse atunci 

când browser-ul este închis.  
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Cookie-uri de publicitate  

Aceste cookie-uri ajută la gestionarea eficientă a spatiilor de publicitate, care sunt 

incluse în pagina web sau aplicația din care se prestează serviciul. Ele sunt folosite 

pentru a adapta conținutul de publicitate, pentru a vă asigura că este relevant pentru 

utilizator și pentru a evita afișarea reclamelor pe care utilizatorul le-a văzut deja.  

Cookie-uri de analiză statistică  

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a colecta informații cu privire la modul în care 

utilizatorii interacționează cu website-ul nostru, pentru comportamentul general al 

tuturor utilizatorilor care urmează să fie analizate pentru a ne ajuta să aducem 

îmbunătățiri, și nu pot fi folosite pentru a identifica utilizatorii individuali. 
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Cookie-uri complementare  

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a face schimb de conținut social, care este 

gestionat integral de Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest și Instagram. 

Site-ul nostru web integrează "plug-inuri ale modulelor de socializare", care permit 

membrilor rețelelor de socializare să împărtășească și să facă schimb de conținut.  

 

Modul în care sunt administrate cookie-urile pe browser  

Utilizatorul are posibilitatea de a permite, bloca sau șterge cookie-urile instalate în 

sistemul său prin modificarea setărilor de opțiuni ale browser-ului instalat în 

dispozitivul acestuia:  

Pentru a modifica setările cookie-urilor pe Google Chrome: 

 Faceți click pe meniul din bara de instrumente.  

Selectați Setări.  

Faceți click pe Afișați setările avansate.  

În secțiunea de confidențialitate faceți click pe setările de conținut.  

Sub Cookies există o serie de opțiuni pentru setări.  
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Informații suplimentare despre Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

Pentru a modifica setările cookie-urilor pe Mozilla Firefox:  

În partea de sus a ferestrei faceţi click pe butonul Firefox.  

Selectati opţiunile.  

Selectați panoul de confidențialitate.  

În opțiunea Firefox selectaţi utilizare setări personalizate pentru istorie și veți putea 

alege din diferite opțiuni.  

Informații suplimentare despre Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-

US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer  

Pentru a modifica setările cookie-urilor pe Internet Explorer 9:  

În partea de sus a ferestrei Internet Explorer, click pe meniul Instrumente.  

Selectați Siguranță și apoi opțiunea Ștergere istoric navigare pentru a elimina cookie-

urile. Selectați caseta de validare Cookies, apoi faceți click pe Ștergere.  

Faceți click pe fila Confidențialitate, apoi, sub Settings, deplasați cursorul la partea de 

sus pentru a bloca toate cookie-urile sau la partea de jos pentru a permite toate cookie-

urile, și apoi faceți clic pe OK. 

 Informații suplimentare despre Internet Explorer 9 

https://support.microsoft.com/en-us/products/windows  

Dacă blocați utilizarea de cookie-uri pe browser-ul dvs. unele dintre serviciile și 

funcționalitățile site-ului web ar putea să nu fie disponibile. Unele browsere permit 

utilizatorilor setări specifice pentru utilizarea cookie-urilor de către anumite siteuri 

web, care permite un control mai precis al informaţiilor private. Acest lucru înseamnă 

că puteți bloca cookie-urile de pe toate site-urile web, cu excepția celor care aveți 

încredere.  

Dacă aveți îndoieli sau întrebări cu privire la politica de Cookie-uri, vă rugăm să scrieți 

la office@wembleydrygin.com 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/products/windows

