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Politica privind fisierele de tip Cookie 

Prezentul document reglementeaza politica de utilizare a cookie-urilor de catre INTERBUSINESS IDEA S.R.L., cu sediul social 
in Mun. Bucuresti, Bd. Unirii nr. 78, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4657/2000, avand CUI 
RO13020549. 

Ce sunt Cookie-urile? 
« Cookie » inseamna un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul 
mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa 
de catre un eb-server unui broser (ex. Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv”, adica nu contine programe 
software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului. 

La ce sunt folosite Cookie-urile? 
Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat 
preferintelor utilizatorului. Odata salvate cookie-urile sunt citite si recunoscute de catre site-ul web in cazul unor accesari 
succesive. Cookie-urile permit site-ului web sa recunoasca browser-ul utilizatorului. Cookie-urile sunt deci folosite in principal 
pentru a aminti alegerile facute de catre utilizatori (ex. limba aleasa) si pentru a recunoaste utilizatorii recurenti ai site-ului 
web. 

Contin Cookie-urile date personale? 
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in majoritatea cazurilor, nu 
identifica personal utillizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru 
a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt securizate intr-un mod care face imposibil accesul 
persoanelor neautorizate la ele. 

Ce tipuri de cookie-uri folosim? 

- Cookie-uri strict necesare. Aceste module cookie sunt esentiale pentru a putea naviga in cadrul site-ului web si a utiliza 
caracteristicile sale. Fara aceste module cookie, functiile site-urilor web, cum ar fi cosul de cumparaturi, nu pot fi 
asigurate. 

- Cookie-uri de functionalitate. Aceste module cookie permit site-ului web sa retina alegerile pe care le faceti (cum ar fi 
numele utilizatorului, limba sau regiunea unde va aflati) si sa ofere caracteristici imbunatatite, mai personale. Informatiile 
pe care le colecteaza aceste module cookie pot fi anonimizate si nu va pot urmari activitatea de navigare pe alte site-uri 
web. Aceste module cookie colecteaza informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza un site web, de exemplu, ce 
pagini acceseaza cel mai mult vizitatorii. Aceste module cookie nu colecteaza informatii care identifica vizitatorul. Toate 
informatiile pe care aceste module cookie le colecteaza sunt cumulate si prin urmare anonime.  

- Cookie-uri de targetare/publicitate. Aceste module cookie colecteaza informatii despre obiceiurile dvs. de navigare 
pentru a face publicitatea relevanta pentru dvs. si interesele dvs. De asemenea, ne ajuta sa masuram eficacitatea 
campaniei publicitare. Sunt plasate de obicei de retelele publicitare cu permisiunea operatorului site-ului web. Modulele 
cookie retin faptul ca ati vizitat un site web si aceste informatii le sunt comunicate altor organizatii, de exemplu, agentiilor 
de publicitate. 

Optiunile tale referitoare la cookie-uri 
Exista mai multe moduri de a gestiona cookie-urile. Setarile pe care le utilizezi sunt susceptibile de a schimba experienta ta 
de navigare pe Internet, precum si conditiile accesului tau la orice servicii care necesita utilizarea de cookie-uri. 

Poti configura programul tau de navigare pe Internet pentru a permite cookie-urilor sa fie stocate pe terminalul tau de date, 
pentru a le respinge automat sau pentru a le respinge pe cele din partea anumitor emitenti. De asemenea, poti configura 
programul tau de navigare pe Internet astfel incat sa fii intrebat cu promptitudine daca doresti sa accepti sau sa respingi 
cookie-urile inainte ca un cookie sa fie salvat in terminalul tau de date. 
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(a) Acceptarea cookie-urilor  
Este dreptul utilizatorului unui terminal de date sa decida daca cookie-urile vor fi acceptate sau nu pe acel terminal de date. 
Utilizatorul este liber sa faca aceasta alegere si sa o modifice in orice moment prin setarile asociate cu programul de navigare 
pe Internet folosit pe terminalul de date. 
In cazul in care programul de navigare pe Internet este setat sa accepte cookie-uri pe terminalul tau de date, atunci cookie-
urile utilizate de paginile web pe care le-ai vizitat vor fi stocate temporar intr-un spatiu dedicat pe terminalul tau de date. 
Acestea vor putea fi citite doar de catre emitent.  
(b) Respingerea Cookie-urilor 
Daca alegi sa respingi cookie-urile pe terminalul tau de date, sau daca elimini orice cookie-uri deja stocate, nu vei putea folosi 
o serie de functionalitati care sunt necesare pentru a rasfoi anumite sectiuni ale Site-ului nostru. De exemplu, acesta ar fi 
cazul pentru accesul la orice continut sau servicii care iti solicita autentificarea. Acest lucru se aplica, de asemenea, si in cazul 
compatibilitatii tehnice, atunci cand noi sau furnizorii nostri de servicii nu pot recunoaste tipul de program de navigare pe 
Internet pe care il utilizezi pe terminalul tau de date, limba si afisarea sa implicita sau tara din care terminalul tau de date 
este conectat la Internet.  
In cazul in care programul de navigare pe Internet este setat sa respinga cookie-urile pe terminalul tau de date, nu ne asumam 
nicio raspundere pentru consecintele legate de functionarea degradata a serviciilor noastre rezultata din imposibilitatea de 
a stoca sau vizualiza cookie-urile necesare pentru functionarea deplina a Site-ului si a serviciilor noastre. 
 
De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet 
Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de 
navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate 
face unele site-uri imposibil de folosit. 
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu vei mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai 
putea tine cont de preferintele si interesele tale, evidentiate prin comportamentul de navigare. 
 
Securitate si probleme legate de confidentialitate 
Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate 
nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece 
nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. 
Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie 
ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri 
informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a 
datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se 
conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata). 
 
Cookie-urile pe care le utilizam pe Site-ul nostru  
Sub rezerva alegerii tale de a permite cookie-urile, atunci cand deschizi Site-ul nostru, exista posibilitatea instalarii diverse 
cookie-uri in Terminalul tau, permitandu-ne astfel sa recunoastem programul de navigare pe Internet al dispozitivului tau pe 
durata perioadei de valabilitate a cookie-urilor. 
Cookie-urile pe care le emitem sunt utilizate in scopurile descrise mai jos: 
- elaboreaza statistici si volume de trafic si masoara utilizarea diferitelor sectiuni ale Site-ului nostru (titluri si continut vizitat, 
fluxuri pe care se face clic), care ne ajuta sa imbunatatim valoarea si utilitatea serviciilor noastre;  
- stocheaza informatiile cuprinse in orice formular pe care il completezi pe Site-ul nostru (pentru inregistrare sau pentru 
accesarea contului) sau in legatura cu servicii sau informatii pe care le-ai ales pe Site-ul nostru; 
- iti permite accesul la zonele restrictionate si personalizate ale Site-ului nostru, cum ar fi contul tau, pe baza unor nume de 
utilizator, parole si alte date la care ne-ai acordat acces in prealabil; 
- implementeaza masuri de securitate, cum ar fi atunci cand ti se solicita sa te conectezi din nou la un continut sau un serviciu 
dupa o anumita perioada de timp. 
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