Politică privind fișierele cookie
Site-ul www.nndkp.ro folosește cookie-uri.
Informațiile de mai jos au scopul de a oferi utilizatorilor mai multe detalii cu privire la
plasarea, utilizarea și gestionarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.nndkp.ro.
Acest site utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor și
pentru a furniza servicii adaptate nevoilor și intereselor vizitatorilor.
Cookie-urile oferă titularilor site-urilor informații utile cu privire la modul în care utilizatorii
navighează pe site-uri, pentru a spori eficiența și accesibilitatea acestora.
Ce sunt cookie-urile?
Un „internet cookie” (cunoscut și sub numele de „browser cookie”, „cookie HTTP” sau pur și
simplu „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este
stocat pe calculatorul, dispozitivul mobil sau pe un alt echipament de pe care se accesează
Internetul.
Un cookie este format din două părți: nume și conținut (sau valoare). De asemenea, durata
de viață a unui cookie este limitată. Din punct de vedere tehnic, doar serverul web care a
trimis cookie-ul îl poate accesa din nou atunci când utilizatorul revine pe site-ul asociat cu
serverul web respectiv.
Cookie-urile în sine nu necesită date cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în
cele mai multe cazuri, nu identifică utilizatorii de Internet.
Există două categorii principale de cookie-uri. Cookie-urile specifice unei sesiuni sunt create
temporar în subfolderul browserului dumneavoastră în timp ce navigați pe un site. Acest tip
de cookie este șters în momentul închiderii site-ului. Fișierele cookie persistente rămân
stocate în subfolderul browserului dumneavoastră și sunt reactivate în momentul în care
accesați site-ul care a creat cookie-ul respectiv. Cookie-ul persistent rămâne în subfolderul
browserului pe perioada prevăzută în fișierul cookie-ului.
Care este durata de viață a unui cookie?
Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ în funcție de scopul plasării acestuia.
După cum se menționează mai sus, unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o sesiune
(cookie-uri de sesiune) și nu sunt salvate după ce utilizatorul închide site-ul, în timp ce alte
cookie-uri sunt salvate și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul reaccesează site-ul

respectiv (cookie-uri persistente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în
orice moment, din setările browserului.
Ce sunt cookie-urile terță parte?
Anumite secțiuni de conținut de pe site-urile web pot fi furnizate prin intermediul unor terțe
părți/furnizori terți (de exemplu un videoclip). Terții pot plasa aceste cookie-uri pe site
(denumite „cookie-uri terță parte” întrucât nu sunt plasate de titularul site-ului). Furnizorii
terți trebuie să respecte, de asemenea, reglementările legale în vigoare și politicile de
confidențialitate ale titularului site-ului.
Ce cookie-uri utilizează acest site?
Site-ul nostru utilizează următoarele tipuri de cookie-uri:
Cookie-uri Google Analytics– aceste cookie-uri furnizează date anonime/agregate despre
conținutul vizualizat și activitatea dumneavoastră de pe site. Acestea monitorizează modul
în care vizitatorii navighează pe site și modul în care au ajuns la site. Sunt folosite pentru a
putea vedea cifrele totale (nu individuale) cu privire la tipurile de conținut care se bucură de
cea mai mare apreciere din partea utilizatorilor sau problemele care ar putea exista în ceea ce
privește utilizarea site-ului.
Denumirea cookie-ului
_ga
_gat
__utma
__utmb
__utmc

__utmt
__utmv

__utmz

Descriere
folosit pentru diferențierea
utilizatorilor
folosit pentru limitarea
numărului de cereri
folosit pentru diferențierea
utilizatorilor și a sesiunilor
folosit pentru stabilirea unor noi
sesiuni/vizite
similar cu „utmb", folosit pentru
a stabili dacă este vorba de o
nouă sesiune/vizită a
utilizatorului
folosit pentru limitarea
numărului de cereri
folosit pentru a monitoriza
comportamentul vizitatorilor și
pentru a evalua performanța siteului
stochează sursa de trafic sau
campania care explică modul în
care utilizatorul a ajuns la site

Expirare
2 ani
1 minut
2 ani de la creare/actualizare
30 minute de la
creare/actualizare
Închiderea sesiunii browserului

10 minute
2 ani de la creare/actualizare

6 luni de la creare/actualizare

Adaptați setările browserului la cookie-uri
Dacă sunteți singura persoană care folosește calculatorul, puteți configura un termen mai
lung de expirare pentru istoricul de navigare. În cazul în care calculatorul este folosit și de
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alte persoane, puteți să configurați browserul pentru a șterge datele de navigare de fiecare
dată când închideți browserul.
Cum pot opri cookie-urile?
Majoritatea browserelor de internet sunt configurate inițial pentru a accepta automat
cookie-urile.
Utilizatorii își pot configura browserul pentru a respinge toate fișierele de tip cookie sau
pentru a alerta utilizatorul atunci când sunt trimise cookie-uri către dispozitiv.
Este important să rețineți faptul că dezactivarea sau refuzul de a primi cookie-uri pot
îngreuna vizualizarea și utilizarea anumitor secțiuni de conținut.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea modificării setărilor privind cookie-urile.
Aceste setări pot fi găsite de obicei în secțiunile „opțiuni” sau „preferințe” din setările
browserului.
Pentru a înțelege aceste setări, vă rugăm să accesați opțiunea „ajutor” din setările
broswerului dumneavoastră.
Pentru orice întrebări suplimentare în legătură cu modul în care acest site folosește cookieuri ne puteți contacta la privacy@nndkp.ro.
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