Website-ul www.depomures.ro poate folosi cookie-uri proprii şi de la terţi pentru a furniza vizitatorilor o
experienţă de navigare superioară şi servicii adaptate nevoilor specifice ale acestora.
Cu ajutorul cookie-urilor, deţinătorul website-ului poate îmbunătăţi permanent navigarea, transformând-o
în vizite plăcute şi utile pentru că:
 poate personaliza diverse setări
 poate obţine informaţii valoroase asupra modului cum este utilizat website-ul său de către
vizitatori, astfel încât să le poată furniza acestora experienţe din ce în ce mai bune în navigare
 poate utiliza aplicaţii multimedia sau de alt tip de pe alte website-uri în website-ul său;
O vizită pe website-ul www.depomures.ro poate plasa cookie-uri în scopuri de:
 performanţă a site-ului: reţine preferinţele utilizatorului pe acest site astfel că nu mai este nevoie
de setarea lor la fiecare vizitare a website-ului
 analiză a vizitatorilor: permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează website-ul şi cât de
des revin utlizatorii pe website
 geotargetting: stabileşte din ce ţară provin vizitatorii; este complet anonim şi este folosit doar
pentru a targeta conţinutul.
 înregistrare: anunţă dacă vizitatorul este înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri
pentru a arata contul cu care este îngregistrat vizitatorul şi daca are permisiunea pentru un
serviciu anume.
 publicitate: permite deţinătorului să afle dacă un vizitator a vizualizat sau nu o reclamă online,
care este tipul acesteia şi cât timp a trecut de când a văzut mesajul publicitar
Alte informaţii
Ce este un cookie?
Cookie-ul este un fişier alfanumeric, de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, dispozitivele
mobile sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitare a webserver-ului unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi
este inofensiv (nu contine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe
hard drive-ul utilizatorului).
Doar webserver-ul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou în momentul în care un utilizator revine
pe website-ul asociat webserverului respectiv.
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate.
Ce tip de informaţii sunt stocate şi accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni care permit unui website să
recunoască un browser. Webserverul va recunoaşte browserul până când cookie-ul expiră sau este şters.
Cookie-ul stochează informaţii importante care îmbunătăţesc navigarea pe Internet (setările limbii în care
se doreşte accesarea unui site; securitatea online banking etc.)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile ajută la functionarea eficientă a Internetului şi au ca rezultat navigarea prietenoasă şi
personalizată fiecărui utilizator.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri dificil sau chiar imposibil de folosit.
Printre alte întrebuinţări ale cookie-urilor, enumerăm:
 conţinut potrivit preferinţelor vizitatorului, pe categorii (stiri, sport, servicii, oferte etc.)
 setări adaptate vizitatorului (retinere parole, preferinţe de limbă
 reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet
Securitate şi confidenţialitate
Cookie-urile NU sunt viruşi! Totuşi, cookie-urile pot fi folosite în scopuri negative, ca o formă despyware.
Multe produse anti-spyware marchează însă cookie-urile pentru a fi sterse în cadrul procedurilor de
ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
În general, browser-ele au setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare acookieurilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un website.
Cum pot fi oprite cookie-urile?
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau browser-ul
poate fi setat astfel încât să accepte cookie-uri de la un site anume.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Accesaţi opţiunea
“ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Internet Explorer:
Pentru a bloca sau a permite module cookie
 Deschideți Internet Explorer.
 Faceți clic pe butonul Instrumente, apoi faceți clic pe Opțiuni Internet.
 Faceți clic pe fila Confidențialitate, apoi, sub Setări, mutați glisorul în partea de sus pentru a bloca
toate modulele cookie sau în partea de jos, pentru a permite toate modulele cookie, apoi faceți
clic pe OK.
Firefox:
Pentru a verifica sau schimba setările:
 În partea de sus a ferestrei Firefox, clic pe butonul Firefox (meniul Unelte în Windows XP) și apoi
clic pe Opțiuni
 Selectați panoul Confidențialitate.
 Setați Firefox va: cu opțiunea Folosi setări personalizate pentru istoric.
 Bifaţi căsuța Acceptă cookie-uri de la saituri pentru activarea cookie-urilor şi debifaţi-o pentru
dezactivarea acestora.
 Clic pe OK pentru a închide fereastra Opțiuni
Chrome:
 Dați clic pe meniul Chrome menu în bara de instrumente a browserului.
 Selectați Setări










Daţi clic pe Afişaţi setările avansate;
În secțiunea „Confidențialitate”, dați clic pe butonul Setări privind conținutul.
În secțiunea „Cookie-uri”, puteți modifica următoarele setări pentru cookie-uri:
Steregerea cookie-urilor
Blocarea presatbilita a cookie-urilor
Permiterea prestabilita a cookie-urilor
Pastrarea prestabilita a cookie-urilor pana la inchiderea browser-ului
Stabilirea exceptiilor pentru cookie-urile de pe anumite site-uri

Safari:
 Alegeti din meniul Safari, Preference apoi faceti click pe Privacy
 In sectiunea “Block cookies” , specificati daca Safari accepta cookie din partea site-urilor si cand.
 Daca doriti sa aflati ce site-uri stocheaza cookie in computerul dvs. faceti click pe Details
Conditie generala pentru toate navigatoarele de internet:
Blocarea modulelor cookie pot cauza afisarea incorecta a anumitor pagini.

