POLITICA DE COOKIE-URI
Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet
probioticulhepiflor.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor
acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către
TERAPIA S.A în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

Ce sunt cookie-urile?
Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin
intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat. Un „Internet Cookie” (termen
cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier
de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil
sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.
Cookie-urile nu dăuneaza partea hardware sau software a calculatorului tău. Cookie-urile pot fi
şterse oricând doreşti sau poţi folosi setările browserului pentru a preveni instalarea acestora.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet
Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată,
rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa
informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate. Un cookie este
format din două părți: numele cookie-ului; și conținutul sau valoarea cookie-ului. Din punct de
vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care
un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.
In cadrul Uniunii Europene (UE), folosirea cookie-urilor este reglementată de Directiva 2009/136/CE
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei
2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele și serviciile de
comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea
confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind
cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de
protecţie a consumatorului.

(https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/EDPS/DataProt/Legislation/
Dir_2009_136_RO.pdf).

Mai jos găsiţi tipurile de cookies utilizate pe acest site:
Numele
cookie-ului

Funcție, scop

Tipologie

Cine are acces /
Termenul de păstrare
perioada de pastrare

Agentia –
Operatorul
Înregistrează un ID unic care este Cookie de Imputernicit al
utilizat pentru a genera date
Terapia S.A.
analiză
statistice despre modul în care
_gid
vizitatori
vizitatorul folosește site-ul.
Agentia –
Înregistrează un ID unic care este Cookie de Operatorul
utilizat pentru a genera date
Imputernicit al
analiză
statistice despre modul în care
_ga
vizitatori Terapia S.A.
vizitatorul folosește site-ul.
Agentia –
Cookie de Operatorul
Imputernicit al
analiză
Folosit de Google Analytics
Terapia S.A.
_gat
pentru a accelera rata solicitării vizitatori
Folosit pentru a trimite date către
Agentia –
Google Analytics despre
Operatorul
dispozitivul și comportamentul Cookie de Imputernicit al
vizitatorului. Urmărește
Terapia S.A.
analiză
vizitatorul pe dispozitive și canale
collect
vizitatori
de marketing.
Agentia –
Stochează starea de
consimțământ cookie a
Cookie de Operatorul
Imputernicit al
utilizatorului pentru domeniul
analiză
CookieConsent curent
vizitatori Terapia S.A.

1 zi

2 ani

1 zi

Sesiune

1 an

