POLITICA COOKIES
Acest site web utilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza web
furnizat de Google, Inc. ("Google"). Google Analytics foloseste „cookies”,
fisiere text plasate pe computer pentru a ajuta site-ul sa analizeze modul in
care vizitatorii il utilizeaza. Informatiile generate de cookies cu privire la
utilizarea site-ului web (inclusiv adresa IP) vor fi transmise si stocate de
Google, care va utiliza aceste informatii in scopul evaluarii utilizarii siteului web, al compilarii rapoartelor privind activitatea site-ului web pentru
operatorii de site si in furnizarea altor servicii legate de activitatea siteului web si de utilizarea internetului. Google poate, de asemenea, sa
transmita aceste informatii unor terte parti, in cazul in care acest lucru este
cerut prin lege sau in cazul in care aceste terte parti proceseaza
informatiile in numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte
date detinute de Google.
Puteti refuza utilizarea cookies-urilor prin selectarea setarilor
corespunzatoare din browserul dvs. Cu toate acestea, este recomandat ca
modulele cookie sa nu fie sterse, deoarece stergerea acestora ar putea afecta
functionalitatea acestui site web.
Aceste module pot fi sterse atat din calculator, cat si din orice dispozitiv mobil.
Pentru gestionarea si stergerea acestora, intrati in sectiune “Help” din browserul pe
care il folositi si alegeti dezactivarea cookie-urilor sau puteti alege optiunea de a primi
o notificare de fiecare data cand se va trimite un cookie nou catre dispozitivele
dumneavoastra.
Prin utilizarea acestui site, sunteti de acord cu prelucrarea datelor despre
dvs. de catre Google in modul si in scopurile mentionate mai sus.
Puteti preveni colectarea si utilizarea de catre Google a datelor (module
cookie si adresa IP) prin descarcarea si instalarea pluginului de browser
disponibil pe https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Retineti ca acest site web initializeaza Google Analytics cu
setarea anonymizeIp. Aceasta garanteaza colectarea anonimizata a datelor
prin mascarea ultimei parti a adresei dvs. IP.
Informatii suplimentare privind termenii si conditiile de utilizare si
confidentialitatea datelor pot fi gasite
pehttps://www.google.com/analytics/terms/gb.html sau pe
https://policies.google.com/?hl=ro

