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„Cookie-uri” 

La fel ca marea majoritatea site-urilor web, site-ul web Graitec (denumit în continuare „site-ul”) 

folosește o tehnologie care colectează informații care ne ajută să vă îmbunătățim online experiența prin 

oferirea de servicii personalizate: „cookies”. 
 

Ce este un „cookie”? 

Un „cookie” este un fișier mic identificat printr-un cod, care poate fi transmis browserului 

dumneavoastră atunci când vă conectați la un site web. Browserul dumneavoastră va păstra acest 

cookie pentru o anumită perioadă de timp și de fiecare dată când vă conectați din nou. Aceste „cookie-

uri” îndeplinesc diferite scopuri care sunt uneori esențiale pentru buna funcționare a site-ului web pe 

care îl vizitați sau permit să vă ofere o experiență mai optimizată și personalizată. 

Cookie-uri strict necesare 

Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului web și nu pot fi dezactivate de 

dispozitivele noastre tehnice. Ele sunt, în general, activate doar ca răspuns la o acțiune din partea dvs., 



cum ar fi atunci când completați un formular pentru a fi contactat sau pentru a primi informatii de la noi. 

Puteți seta browserul să blocheze sau să vă avertizeze cu privire la utilizarea acestor cookie-uri, dar este 

posibil ca unele caracteristici ale site-ului să nu funcționeze. Toate informațiile colectate de aceste 

cookie-uri sunt anonime. 

Cookie-uri de funcționalitate 

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a îmbunătăți personalizarea site-ului nostru, cum ar fi utilizarea de 

servicii video și de comunicare. Acestea pot fi activate de către noi sau de către terți ale căror servicii 

sunt utilizate pe paginile site-ului nostru. Dacă acest tip de cookie nu este acceptat, unele caracteristici 

ale site-ului sau serviciile oferite pot să nu funcționeze. Toate informațiile colectate de aceste cookie-uri 

sunt anonime. 

Cookie-uri de performanță 

Aceste cookie-uri ne permit să analizăm statistic anumiți parametri precum numărul de vizite și surse de 

trafic pe site-ul nostru. Ele ne permit să știm care sunt paginile cele mai vizitate și pentru a evalua 

ușurința navigării pe site-ul nostru. Toate informatiile colectate de aceste cookie-uri sunt anonime. Dacă 

alegeți să dezactivați aceste cookie-uri, ne va fi mai dificil să analizăm eficiența site-ului nostru și să 

implementăm acțiunile adecvate. 
 

Cookie-uri de publicitate personalizate 

Aceste module cookie pot fi activate pe site-ul nostru de către partenerii noștri de publicitate. Ei pot fi 

utilizate de aceste companii pentru a vă oferi reclame relevante pe alte site-uri. Ei lucrează doar prin 

identificarea browserului și dispozitivului dvs. (computer, tabletă sau telefon mobil). 

Cookie-uri de rețele sociale personale și profesionale 

Aceste cookie-uri sunt activate de serviciile de rețele sociale pe care le-am adăugat la noi pe site, pentru 

a vă permite să împărtășiți conținutul nostru cu prietenii și cunoștințele dvs. care folosesc ei înșiși aceste 



rețele sociale profesionale sau personale. Ele ne permit sa urmărim navigarea pe alte site-uri și sa vă 

oferim conținut care este mai bine adaptat profilului dvs. Dacă această categorie de cookie-uri nu este 

acceptată, nu veți putea utiliza sau chiar și vizualiza, aceste instrumente de partajare. 

Cum folosim cookie-urile pe acest site? 

Folosim cookie-uri cu scopul exclusiv de a colecta informațiile menționate în articolul 

Politica de Confidențialitate. Nu folosim această tehnologie pentru a colecta elemente de identificare 

personală sau informații despre dvs. fără acordul dvs. Cookie-urile pe care le folosim sunt concepute în 

special pentru a ne ajuta să vă oferim cel mai adecvat și personalizat serviciu și pentru a vă îmbunătăți 

experiența data viitoare când vizitați site-ul, economisindu-vă timp în găsirea informațiilor pe care le 

căutați.  

Cookie-urile folosite pe acest site ne permit să; 

- Compilăm statistici privind utilizarea și navigarea dvs. pe site-ul nostru, identificand secțiunile care  

v-au plăcut cel mai mult și urmărindu-vă preferințele tehnologice. 

- Memorăm informații referitoare la un formular pe care l-ați completat pe site-ul nostru. 

- Utilizăm Google Analytics sau orice alt instrument de analiză. Pentru a afla mai multe despre Google 

Analytics, vă rugăm să vizitați site-ul web Google http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. 

- Vă invităm să utilizați platformele sau ofertele partenerilor noștri (personali sau profesionali 

rețelele sociale etc.). Emiterea și utilizarea cookie-urilor de către terți sunt supuse 

politicile de confidențialitate ale acestor terți. 

- Adaptăm prezentarea site-ului nostru la preferințele computerului pe care îl utilizați 

(limba utilizată, rezoluția afișajului, sistemul de operare etc.) în timpul vizitelor dumneavoastră. 

- Personalizăm paginile de start sau anumite secțiuni ale site-ului. 

- Implementăm măsuri de securitate, de exemplu, atunci când vi se cere să vă conectați din nou 

la un conținut sau serviciu după o anumită perioadă de timp. 



- Vă trimitem mesaje de marketing, publicitate și promoționale și alte informații care ar putea fi de 

interes pentru dvs. 
 

Cum vă setați preferințele pentru cookie-uri? 

Cookieurile pot fi configurate accesând consola de setări cookie care vi se oferă atunci când vă conectați 

pe site. De asemenea, este posibil să configurați software-ul browserului astfel încât cookie-urile să fie 

salvate pe computer sau, dimpotrivă, ca acestea să fie respinse, fie sistematic, fie parțial. 

Configurația fiecărui browser depinde de browser și este descrisă în meniul de ajutor al acestuia. 

Prin respingerea unora dintre cookie-uri, experiența dvs. de utilizator poate fi afectată, iar dvs vă va fi 

dificil să accesați anumite conținuturi. 
 


