Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmați acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie
conform Politicii de Cookie. Nu uitați, totuși, că puteți modifica în orice moment setările acestor fişiere
cookie urmând instrucțiunile de mai jos.

Ce sunt Cookie-urile?
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul,
terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este
instalat prin solicitarea emisă de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este
complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe
hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod
relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. De asemenea, fișierele de tip cookie fac interacțiunea dvs. cu
site-urile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele dvs. (de exemplu,
autentificare, limbă), trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la site-ul web originar (firstparty cookie) sau către alt site web căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou site-ul
web respectiv utilizând același dispozitiv final.

Ce Cookie-uri folosim?
Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în
terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele
fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până ce sunt șterse
manual de utilizator.
• Fișiere de tip cookie absolut necesare vă permit să navigați pe website și să îi utilizați funcțiile de bază. De
obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs. care echivalează cu o cerere de
servicii. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea website-urilor.
• Fișiere de tip cookie privind funcționalitatea sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe
website-ul nostru și ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite și mai personalizate, cum ar fi reamintirea
preferințelor dvs. Aceste fișiere de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigările
dvs. pe alte site-uri web. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani.
• Fișiere de tip cookie analitice și privind performanța ne permit să recunoaștem și să numărăm utilizatorii
și să colectăm informații despre modul în care este utilizat website-ul (de exemplu, paginile pe care un
utilizator le deschide cel mai des și dacă utilizatorul primește mesaje de eroare de la anumite pagini).
Aceasta ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează website-ul nostru, de exemplu, asigurând că
puteți găsi ușor ceea ce căutați. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2
ani. În ceea ce priveşte third-party cookies, perioada de expirare poate să varieze şi în unele cazuri poate
depăşi 2 ani.
Fișiere de tip cookie utilizate în scopuri statistice și pentru monitorizarea traficului web
Google Analytics
Website-ul nostru utilizează modulul de statistică Google Analytics, serviciu de analiză web furnizată de
Alphabet Inc. (Google).

Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit website să analizeze modul în care
utilizați respectivul website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către
dvs. a website-ului (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi
localizate în UE, Spațiul Economic European (SEE) şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în
scopul evaluării utilizării de către dvs. a website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea websiteului pentru operatorii website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea website-ului și la
utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care
are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele
Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google.
S.C. Special Arad Media S.R.L. folosește aceste date în scopuri strict analitice generale și ele nu conțin date
personale despre dvs. De exemplu: prin Google Analytics vedem doar un număr total de vizitatori unici și
afișări pe (pe o anumită oră, pe o anumită zi sau pe o anumită lună etc.), articolele în timp real care sunt
afișate de către un anumit număr de cititori, date generale despre ultimele căutări prin cuvinte cheie,
precum și localizarea generală a vizitatorilor (de exemplu: 90 % din România, 4 % din Germania, 2 % din
Marea Britanie etc.) și device-urile sau sistemele de operare prin care s-a vizitat site-ul nostru (de ex. 80 %
Windows 10, 20 % Mac OS X în cazul unor vizite prin PC, 80 % iPhone OS, 20 % Android, respectiv 80 %
iPhone, 10 % Samsung, 10 % HTC în cazul unor vizite prin telefoane mobile).
Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita site-ul nostru web.
Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în
care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite
la: https://policies.google.com/privacy/partners.
Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteți instala un add-in pe browserul dvs. web
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
• Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale vă permit să distribuiți articolele noastre pe rețele sociale,
cum ar fi Facebook, Twitter, Reddit și WhatsApp. De asemenea, la secțiunea de comentarii, odată ce v-ați
autentificat, s-ar putea ca browser-ul dvs. să rețină contul de Facebook cu care v-ați autentificat și vă
permite să lăsați un comentariu la articolele publicate pe prin intermediul contului dvs. de Facebook.
Aceste fișiere de tip cookie nu sunt controlate de către noi.
• Fișiere de tip cookie Google AdSense. Pe paginile website-ului sunt incorporate diferite tipuri de module
de reclamă Google AdSense, care culeg informații despre activitatea dvs. pe internet și în funcție de
preferințele dvs. vă afișează reclame din sfera dvs. de interes. Aceste date nu sunt și nu vor fi niciodată
stocate însă de către S.C. Special Arad Media S.R.L., ci doar de către Google (Alphabet Inc.).

Conțin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și nu identifică
personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate
doar pentru a facilita anumite functionalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care
face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ștergerea Cookie-urilor
În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în
mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât 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 sau a browser-ului web. Limitarea folosirii Cookie-urilor poate însă
afecta anumite funcționalități ale paginii web.
• Setări cookie în Internet Explorer
• Setări cookie în Firefox
• Setări cookie în Chrome
• Setări cookie în Safari
• Setări cookie în Edge
• Setări cookie în Opera

Ultima actualizare: 24 iulie 2019 (privind înlocuirea modulului de distribuire Google Plus cu Reddit și
afișarea reclamelor Google AdSense)
Putem actualiza această Politică din când în când în funcție de cerințele legislative și vă vom notifica despre
orice modificare printr-un anunț pe sau pe pagina noastră oficială de Facebook. Vă rugăm să consultați
periodic această Politică pentru orice modificări.
Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

