POLITICA MODULELOR COOKIE
Politica de utilizare a modulelor cookie se referă la paginile de pe Site-ul
www.adoraparkarad.ro
Ce sunt modulele cookie?
Un modul cookie este un mic fișier de tip text, care se stochează pe
computerul dumneavoastră, pe dispozitivul mobil sau pe alte dispozitive
pentru a ajuta Site-ul să funcționeze într-un mod mai bun și mai eficient.
Modulele cookie nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot
accesa informațiile de pe hardul dumneavoastră.
Pentru ce sunt folosite aceste fișiere?
Folosim modulele cookie pentru a asigura utilizatorilor o navigare simplificată
pe Site-ul www.adoraparkarad.ro. Aceste module sunt folosite pentru a stoca
informații cu privire la activitățile utilizatorului pe o anumită pagină web, astfel
încât la următoarea vizită pe site, utilizatorul nu va mai trebui să navigheze
întreg website-ul de la început. Datorită modulelor cookie, utilizatorul va ști
exact pagina web la care a rămas. De asemenea, aceste module ne ajută să
aflăm care pagini ale Site-ului sunt mai utile și care ar trebui îmbunătățite.
Ce tipuri de module cookie există?
Există două tipuri de module cookie, cookie-uri persistente (fixe) și cookie-uri
de sesiune. Fișierele permanente sunt stocate în terminalul utilizatorului până
când acesta expiră sau este sșers. Fișierele temporare sunt stocate în
terminalul utilizatorului pentru o perioadă scurtă, până la închiderea sesiunii
din browser. Modulele permanente sunt folosite pentru a stoca pagina de
start.
Ce tipuri de module cookie sunt folosite?
1. Module cookie necesare
Permit navigarea pe Site și folosirea functionalităților sale.
2. Module cookie de performanță
Colectează diverse informații privind modul în care utilizatorii folosesc și
vizitează paginile Site-ului.
3. Module cookie funcționale
Permit memorarea alegerilor utilizatorilor pentru a le oferi caracteristici
personalizate.

4. Module cookie pentru publicitate
Sunt folosite pentru furnizarea diferitelor reclame și memorarea faptului că
utilizatorul a vizitat acest website.
Ștergerea modulelor cookie
Este recomandat ca modulele cookie să nu fie șterse, deoarece ștergerea
acestora ar putea afecta funcționalitatea Site-ului.
Cu toate acestea, modulele cookie pot fi șterse atât din calculator, cât și de pe
orice dispozitiv mobil.
Pentru gestionarea și ștergerea acestora, intrați în secțiunea “Help” din
browserul pe care îl folosiți și alegeți dezactivarea cookie-urilor sau puteți
alege opțiunea de a primi o notificare de fiecare dată când se va trimite un
modul cookie nou către dispozitivele dumneavoastră.
Conțin modulele cookie date cu caracter personal?
Aceste module nu solicită informații personale ale utilizatorilor. Datele cu
caracter personal pot fi colectate doar cu scopul de a oferi utilizatorului o
funcționalitate mai bună. Datele sunt criptate, ceea ce face imposibil accesul
altor persoane neautorizate la acestea.
Linkuri utile
Site-ul www.adoraparkarad.ro poate conține anumite linkuri redirecționate
către alte pagini web care nu sunt monitorizate de noi. În aceste cazuri, ne
rezervăm dreptul de a nu ne asuma nicio răspundere cu privire la protecția
datelor cu caracter personal ale utilizatorilor.
Pentru mai multe informații despre modulele cookie, accesați
linkul http://www.allaboutcookies.org/
	
  
	
  

