
Politica de cookie-uri  

Ce sunt Cookie-urile? 

Site-ul FABRYO folosește identificatori de tip Cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt 

stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere 

utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este 

un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și 

serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest 

lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor 

de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi 

recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic. 

La ce sunt folosite Cookie-urile? 

Prin utilizarea Cookies, FABRYO poate furniza celor care utilizează site-ul servicii mai ușor de 

utilizat care nu ar fi posibile fără setarea Cookies. Cu ajutorul unui cookie, informațiile și 

ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit 

să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita 

utilizarea de către vizitatori a site-ului nostru web. Vizitatorul site-ului web care utilizează 

module cookie, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, 

deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic 

al utilizatorului. 

Ce Cookie-uri folosim? 

Site-urile FABRYO utilizeaza doua tipuri de Cookies: 

Cookies per sesiune - sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la 

terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). 

Cookies fixe - raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau 

pana sunt sterse manual de utilizator. 

Cookie-urile folosite de partenerii operatorului unei pagini web, incluzand fara limitari utlizatorii 

paginii web, fac obiectul Politicii de Confidentialitate respective. 

Ce fel de date personale sunt accesate prin cookies? 

Datele personale accesate prin utilizarea de Cookies sunt colectate doar pentru a facilita anumite 

functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul 

persoanelor neautorizate la ele. Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-



browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-

server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. 

Cookie-urile asigura vizitatorior site-urilor FABRYO o experienta placuta de navigare si sustin 

eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferintele in 

materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi, etc. 

Renunțarea la Cookies 

Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari 

se gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browser-ului dumneavoastra. 

Ca vizitatori ai site-urilor FABRYO, dacă nu doriți să beneficiați de facilitățile oferite de 

Cookies, aveți la dispoziție mai multe modalități de a renunța la acceptarea acestora: 

 Folosirea funcțiilor de blocare cookies din setările prezente în orice fel de browser 

 Utilizarea butonului ”NU ACCEPT” de pe bara de meniu în care vă semnalăm existența 

tehnologiei Cookie pe paginile noastre de Web 

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, si pentru mai multe informatii privind 

confidentialitatea legata de publicitatea online, IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site: 

http://www.youronlinechoices.com/ro/ 

Linkuri utile 

Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam 

urmatorul link: 

 All About Cookies  

 

http://www.youronlinechoices.com/ro/
http://www.allaboutcookies.org/

