
CUM FOLOSIM COOKIES 

 

 

Această politică respectă cadrul legal general privind protecția datelor cu caracter personal, explică 

modulele de cookie și detaliază modul în care utilizatorii noștri își pot gestiona preferințele. 

 

Ce este un cookie? 

Un Internet cookie (cunoscut sub denumirea de cookie) este un fișier de mici dimensiuni, care este 

format din cifre și litere și care, cu ocazia accesării de către dumneavoastră a unui site, este salvat 

în browser-ul utilizat de către dumneavoastră (e.g. Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Safari) și 

stocat pe computerul, telefonul, tableta sau orice alt dispozitiv prin care accesați site-ul respectiv. 

Cookies nu conțin programe software, viruși sau spyware si nu vor accesa informațiile de pe hard 

drive-ul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate. Deși cookie-urile sunt stocate în 

memoria dispozitivului utilizatorului de internet, ele nu pot accesa alte informații aflate în acel 

dispozitiv.  

 

Ce cookie-uri se găsesc pe site-ul nostru? 

• Cookie-uri tehnice sau strict necesare pentru funcționarea site-ului – acestea sunt 

cookies strict necesare pentru funcționarea site-ului, iar utilizatorul nu poate opta pentru 

dezactivarea lor 

• Cookie-uri legate de preferințe – acestea sunt utilizate pentru a alge, de exemplu, limba în 

care să se afișeze site-ul. 

• Cookie-uri statistice – aceste tipuri de cookies oferă informații anonimizate cu privire la 

utilizatorii website-ului (ex: trafic, număr de vizite etc.) 

 

 

Cum puteți gestiona opțiunile privind cookies? 

În orice moment aveți posibilitatea de a șterge cookie-urile utilizând opțiunea “Privacy” din 

categoria Settings. Vă rugăm să selectați din lista de mai jos browser-ul pe care îl utilizați pentru 

a fi dus la pagina de setări și la procedura ce trebuie urmată pentru a configura aceste setări. 

Setări cookie Chrome 

Setări cookie Mozzila Firefox 

Setări cookie-ui Internet Explorer  

Setari cookie-ui Safari 

 

Accesarea și continuarea navigării pe www.rafonline.org se consideră acceptare a acestei Politici 

de cookie-uri. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor sau cu orice prevederi ale prezentei 

Politici, poți bloca oricare cookie din setările browser-ului tău, cu excepția cookie-urilor tehnice. 

Acest lucru nu îți va restricționa accesul pe site-ul nostru. 

  

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații legat de utilizarea si setarea preferințelor 

legate de cookies, ne puteți contacta la adresa de e-mail data.protection@rafonline.org. 

 

De asemenea, mai multe informații despre cookie-uri, în general, puteți găsi pe site-ul 

www.allaboutcookies.org  sau www.youronlinechoices.com/ro  

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
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