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POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI

Site-ul www.oftalmoterapia.ro utilizează cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor săi o experiență 
mai bună de navigare și servicii adaptate intereselor fiecărui vizitator. Vă prezentăm mai jos informațiile 
necesare pentru a vă aduce la cunoștință detaliile legate de plasarea, utilizarea și administrarea cookie-
urilor utilizate de site-ul www.oftalmoterapia.ro.

Similar, în mediul online, există și alte site-uri, pagini personalizate inclusiv pe platforme ale 
terțelor părți (cum ar fi Facebook sau YouTube) și aplicațiilor accesate sau utilizate prin asemenea 
site-uri care sunt operate de sau în numele firmei OFTALMOTERAPIA CLINIC SRL și care folosesc 
cookie-uri conform celor prezentate mai jos.

Aplicabilitatea acestei Politici
Această Politică se aplică site-ului www.oftalmoterapia.ro .

De asemenea, pentru identitate, informațiile din acest document se aplică și altor platforme 
online care sunt operate de sau în numele firmei OFTALMOTERAPIA CLINIC SRL .

Utilizând acest site, sunteți de acord cu modul de utilizare de către noi a cookie-urilor, în 
conformitate cu această Politică privind utilizarea lor.

Dacă nu sunteți de acord cu modul nostru de utilizare a cookie-urilor, trebuie să setați 
corespunzător setările browser-ului dumneavoastră.

Decuplarea cookie-urilor pe care le utilizăm ar putea afecta experiența dumneavoastră ca 
utilizator pe acest site.

Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt fragmente de text plasate in computerul dumneavoastra de catre site-urile pe 

care le vizitati. Aceasta tehnologie de stocare automata a datelor este foarte raspandita si se foloseste 
pentru a colecta informatii precum tipul de browser si sistemul de operare, pagina sursa, denumirea 
domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul Nestlé etc, cu scopul de a intelege cum folosesc 
vizitatorii aceasta pagina de web. „Cookies” ne ajuta sa adaptam continutul website-ului in functie de 
nevoile dumneavoastra.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de către un web-server, unui browser (ex: 
Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc).

Cookie-urile sunt complet “pasive” (nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot 
accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în 
cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
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Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru 

a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite 
de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si 
convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre 
si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta. Noi nu folosim cookies pentru a colecta informatii 
personale, cum ar fi numele dumneavoastra, cu toate acestea, putem face legatura intre informatiile 
continute intr-un cookie si informatiile dumneavoastra. cu caracter personal colectate prin alte 
mijloace (de exemplu, formularele de inregistrare).

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
Atunci cand vizitati acest site, urmatoarele tipuri de Cookie-uri sunt folosite sau ar putea fi 

folosite în viitor:

Cookie-urile necesare: sunt Cookie-urile strict necesare pentru operarea unui site 
web. Fara aceste cookie-uri, acest site nu va functiona corect.

Cookie-urile functionale: sunt Cookie-urile care sunt setate pentru a imbunatati 
functionalitatea site-ului. De exemplu, Cookie-urile care amintesc continutul pe care 
l-ati vizionat anterior pe acest site sau adresa de e-mail si parola furnizate la inregistrare 
in timpul unei vizite anterioare pe acest site. Cookie-urile pot aminti, de asemenea, 
elemente pe care le-ati plasat anterior in cosul de cumparaturi atunci cand ati vizitat un 
Magazin Online. Prin umare, utilizarea Cookie-urilor functionale ne permite sa va 
oferim continut adaptat intereselor dumneavoastra, nemaifiind necesara o noua 
inregistrare sau sa introduceti din nou anumite informatii in formularele de inregistrare 
atunci cand va intoarceti pe acest website. Pe unele site-uri web, Cookie-urile permit 
sa stocati retete preferate, activitati, puncte sau scoruri ridicate. Putem folosi, de 
asemenea, Cookie-urile pentru a bloca accesul la anumite activitati al utilizatorilor 
minori.

Cookie-urile site-ului: sunt Cookie-uri stabilite de catre acest site si pot fi citite numai 
de catre acest site.

Cookie-urile tertelor parti: sunt Cookie-uri stabilite de catre terte parti pe care le 
folosim pentru diferite servicii (de exemplu, analiza sau publicitate de website).

Cookie-urile Flash: cookie-urile flash, pot fi folosite pentru a stoca preferintele 
dumneavoastra, cum ar fi controlul volumului, punctajele mari la jocuri sau afisarea de 
continut bazat pe ceea ce vizualizati pe site-ul nostru pentru a personaliza vizita 
dumneavoastra. Tertii cu care lucram pentru a oferi anumite caracteristici pe site-urile 
noastre, cum ar fi jocurile si promotiile, folosesc cookie-uri Flash pentru a colecta si 
stoca informatii non-personale. Cookie-urile Flash sunt diferite de alte cookie-uri 
utilizate pe acest site datorita modului in care sunt stocate datele. Instrumentele de 
gestionare a cookie-urilor oferite de browser-ul dumneavoastra, nu vor elimina cookie-
urile Flash. Pentru a afla cum sa gestionati setarile de confidentialitate si de depozitare 
pentru Cookie-urile Flash va rugam sa faceti click aici (document in limba engleza)

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Unele secțiuni de conținut ale unor site-uri pot fi furnizate prin cookie-uri ale terților cum este 

cazul unei reclame. Astfel de cookie-uri pot fi plasate pe site și sunt denumite cookie-uri plasate de 
terți întrucât nu sunt plasate de proprietarul site-ului. Astfel de terți sunt la rândul lor obligați să 
respecte reglementările legale aplicabile și politicile de confidențialitate ale proprietarului site-ului 
respectiv.  

Care este durata de viață a unui cookie?
Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care acesta 

este plasat. Unele cookie-uri sunt menite unei singure utilizări (cum este cazul cookie-urilor de 
sesiune), prin urmare nu sunt menținute odată ce utilizatorul părăsește site-ul. Alte cookie-uri sunt 
menținute și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe site (cookie-uri persistente). Totuși, 
cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin utilizarea setărilor browser-ului.

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la 

generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui 
utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. 
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar 
că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul 
de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea 
unui utilizator prin intermediul unui cont):

1. Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și 
servicii;

2. Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor;

3. Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family 
mode, funcții de safe search);

4. Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei 
reclame pentru un anumit utilizator pe un site;

5. Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator;

6. Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de Analytics – cum ar fi confirmarea unui 
anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum 
un utilizator ajunge pe un website (exemplu: prin motoare de căutare, direct, din alte 
website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize ale utilizării lor pentru a 
îmbunătăți site-urile în beneficiul user-ilor.

www.oftalmoterapia.ro oftalmoterapia_liz@yahoo.comwww.oftalmoterapia.ro oftalmoterapia_liz@yahoo.com

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html


4/5 5/5

Ce tipuri de cookie-uri folosim?
Accesând acest site se pot plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

• de performanță a site-ului: acestea rețin preferințele utilizatorului pe acest site;

• de analiză a vizitatorilor: acestea ne spun dacă ați mai vizitat acest site până acum; 
browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul;

• pentru geotargetting: acestea sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară 
proveniți, sunt complet anonime și sunt folosite doar pentru targetarea conținutului;

• de înregistrare: acestea ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu, ne arată contul cu 
care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un anumit serviciu;

• pentru publicitate: pe baza acestora putem afla dacă ați vizualizat sau nu o reclamă 
online, ce tip de reclamă și cât timp a trecut de când ați vizualizat această reclamă.

Cookie-urile conțin date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în 

cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi colectate 
prin utilizarea Cookie-urilor doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator.

Cum puteți modifica setările cookie din browser-ul dumneavoastră?
Ștergerea Cookie-urilor

Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web permit salvarea Cookie-urilor pe terminal în 
mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel incât administrarea automată a Cookie-urilor 
să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt 
trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a 
Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-
urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

Majoritatea browserelor oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se 
găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea 
“ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Link-uri utile
Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm 

următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com/ro/
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În cazul în care doriți să ne adresați orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, vă rugăm să 
ne contactați în scris accesând formularul de contact din site sau să ne scrieți la email oftalmoterapia_
liz@yahoo.com.
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http://support.microsoft.com/kb/196955
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.youronlinechoices.com/ro/
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-electronice/oug-13-2012.html
http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-electronice/oug-13-2012.html

