POLITICA COOKIE OPTIM AD CALIFICĂRI
Acest website folosește atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a
furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate
nevoilor şi interesului fiecăruia.
În conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi
cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,
tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de
cookies în computerele acestora.
Ce este un "cookie"?
Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie", "HTTP cookie"
sau pur și simplu "cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și cifre,
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 către 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 drive-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2
părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a
unui cookie este determinată; tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl
poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul
asociat web-serverului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu
caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu
identifică personal utilizatorii de internet.

Scopul și utilizarea modulelor cookie
Site-ul www.optimad-calificari.ro instalează module cookie doar pentru a
permite îmbunătățirea funcțiilor oferite, astfel încât experiența ocazionată de vizitarea
site-ului să devină mai plăcută. OPTIM AD CALIFICĂRI nu utilizează module cookie
pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.
Ce cookie-uri folosește OPTIM AD CALIFICĂRI?
1. _ga si _gid colectează date în Google Analytics. Cu ajutorul lor aflăm felul
în care utilizați site-ul nostru și ne ajută să aducem îmbunătățiri. Informațiile colectate
sunt într-o formă anonimizată.
2. PHPSESSID – este un cookie funcțional și conține informații despre
sesiunea user-ului. Mai este numit și “cookie de sesiune” și dispare atunci când
închizi pagina noastră.
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3. cookieconsent_status – este cookie-ul care ține minte că ai acceptat politica
noastră de confidențialitate și de cookie pentru ca data viitoare să nu mai apară bara
de jos de accept.
Toate datele colectate de cookies sunt anonime și nu fac legatura între
informații și o persoană fizică/juridică.
Cum folosește OAD aceste cookie-uri?
- Analize de performantță și eficiență a site-ului.
- Cookie-uri pentru targetare geografică. Ne asigurăm că primești doar ofertele
din zona ta de interes.
- Cookie-uri de înregistrare pentru o funcționalitate bună a site-ului.
- Comunicare mai eficientă de marketing.
Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi
consultaţi site-ul www.aboutcookies.org. Puteți șterge toate
calculatorul/telefonul dumneavoastră și puteți seta majoritatea
blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil
setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul.

_________________
CENTRUL DE EVALUARE COMPETENȚE PROFESIONALE
Bd. Mihail Kogălniceanu nr.23, Brașov

www.optimad-calificari.ro

– pentru detalii,
cookie-urile din
browserelor să
să fiţi nevoit să

