POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR
Acest website foloseste cookie-uri proprii pentru a furniza utilizatorilor o experienta cat mai buna de
navigare pe website-ul nostru si servicii adaptate nevoilor si intereselor fiecaruia, in conformitate cu
prevederile Directivei 2002/ 58/ CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii
in sectorul comunicatiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 506/ 2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor
electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Transmiterea de cookie-uri catre echipamentul utilizatorului (ex. computer, telefon etc.) se realizeaza
numai in urma exprimarii consimtamantului in acest sens de catre utilizator. Refuzul de a accepta
utilizarea cookie-urilor poate face anumite parti ale website-ului dificil de vizualizat, iar anumite parti ale
website-ului nu vor mai functiona corect.
Informatiile prezente in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorilor mai multe informatii
despre plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul http://www.thermotop.ro .
Va rugam sa cititi cu atentie informatiile de mai jos privind utilizarea cookie-urilor. In cazul in care doriti
sa aflati mai multe detalii, ne puteti contacta la adresa de email: dpo@topanel.ro
CE SUNT COOKIE-URILE?
Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni care se descarca pe echipamentul dumneavoastra in
momentul in care vizitati site-ul http://www.thermotop.ro Echipamentul dumneavoastra recunoaste si
accepta automat aceste fisiere prin intermediul browser-ului utilizat.
Astfel, cookie-urile pot fi asemanate unor "semne de carte" care ii spun browser-ului exact unde a ramas
in cadrul unui site web. Cookie-ul poate fi vazut si ca un identificator al utilizatorului de Internet, care
anunta site-ul web de fiecare data cand utilizatorul se introduce pe respectivul website.
De asemenea, acestea retin preferintele utilizatorului in cadrul unui website (de exemplu: limba folosita
intr-un website care poate afisa continutul in mai multe limbi).
Fisierele de tip cookie nu sunt periculoase si nu trebuie tratate de catre nici un utilizator precum un virus
sau un tip de fisier ce poate dauna computerului. Cookie-urile nu sunt alcatuite din bucati de cod, prin
urmare nu pot fi executate si nici nu se pot auto- executa. 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. Browser-ul utilizat permite setarea si limitarea conectarii de fisiere de tip cookie.
DE CE UTILIZAM COOKIE-URI?
Cookie-urile sunt necesare pentru functionarea deplina a serviciilor oferite de acest website, pentru
imbunatatirea permanenta a structurii si continutului acestuia si pentru a asigura utilizatorilor o
experienta placuta de navigare.
Stocarea de cookie-uri pe echipamentul utilizatorului ofera informatii referitoare la activitatile
desfasurate de acesta pe website in vederea personalizarii sau imbunatatirii experientei utilizatorului
pe pagina web si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta, prezentand continutul intr-un mod
relevant, adaptat preferintelor utilizatorului.
De asemenea, cookie-urile pot oferi website-urilor posibilitatea de a monitoriza activitatile online ale
utilizatorilor si de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite in scopuri de marketing.
Cookie-urile sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime care ne ajuta sa intelegem cum un
utilizator beneficiaza de paginile noastre web, fara a identifica persoana utilizatorului.
Pentru analize web acest site utilizeaza serviciul Google Analytics care foloseste cookie-uri. In acest
caz cookie-urile salveaza informatii despre utilizarea website-ului, numarul de pagini afisate, sursele
din care vin utilizatorii website-ului si numarul de vizite, avand acelasi obiectiv de a imbunatati websiteul si de a oferi utilizatorului servicii si o experienta mai buna.

Aceste tipuri de cookie-uri sunt permanente si terte, deoarece nu sunt generate de site. Acest tip de
cookie expira doar in momentul in care utilizatorul curata cookie-urile din browser.
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai
multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.
DURATA DE VIATA A UNUI COOKIE?
Durata de stocare a unui cookie variaza in functie de obiectivul cu care acesta este plasat.
Cookie-urile de sesiune- sunt folosite pentru o singura sesiune fiind retinute doar pe durata unei singure
vizite a website-ului de catre utilizator, nefiind stocate dupa ce utilizatorul a parasit website-ul.
Cookie-urile permanente- sunt stocate pe o durata mai lunga si sunt utilizate cand utilizatorul revine pe
website.
Toate aceste categorii de cookie-uri pot fi sterse de catre utilizator in orice moment prin intermediul
setarilor bowser-ului. Daca nu se schimba setarile din browser, navigarea in website inseamna in mod
automat utilizarea de cookie-uri. Gasiti mai jos indicatii pentru oprirea cookie-uilor.
CUM POT FI OPRITE COOKIE-URILE?
Dezactivarea, refuzul de a accepta utilizarea cookie-urilor pot face anumite website-uri dificil de
vizualizat.
Browser-ele actuale ofera utilizatorilor posibilitatea de a schimba si administra setarile privind utilizarea
cookie-urilor. Puteti accesa aceste setari din meniul browser-ului pe care il utilizati. Pentru mai multe
detalii privind administrarea cookie-urilor din browserul dumneavoastra puteti accesa sectiunea "Ajutor"
a browser-ului.
Pentru a seta cookie-urile urmati pasii de mai jos in functie de browser-ul folosit. Este posibil ca setarile
sa fie foarte putin diferite in functie de versiunea folosita.
Pentru a seta cookie-urile urmati pasii de mai jos in functie de browser-ul folosit. Este posibil ca setarile
sa fie foarte putin diferite in functie de versiunea folosita.
In browser-ul Chrome:
•
In coltul din dreapta-sus dati click pe menu-ul Chrome > Settings.
•
Scroll pana in josul paginii, click pe "Show advanced settings".
•
In sectiunea "Privacy", click pe butonul "Content settings".
•
In sectiunea "Cookies", alegeti setarile preferate.
•
Stergere cookie-uri: Pentru a sterge cookie-urile dati click pe "All cookies and site data…"
pentru a vedea lista cu toate cookie-urile pe care Chrome le are stocate pe hard-disk. Aici puteti sterge
cookie-urile individual sau chiar pe toate odata selectand "Remove All."
In browser-ul Mozilla Firefox:
•
Click pe butonul menu si alegeti "Preferences".
•
Selectati "Privacy" din menu-ul lateral.
•
Din combo "History" alegeti "Use custom settings for history"
•
Marcati "Accept cookies from sites" pentru a permite cookies sau demarcati pentru a nu permite
folosirea cookies. Daca intampinati probleme cu cookies atunci la "Accept" alegeti "Never".
•
Stergere cookie-uri: Daca dati click pe "Show Cookies…" se va deschide o noua fereastra unde
puteti selecta si sterge unul sau mai multe cookies simultan.
In browser-ul Internet Explorer 11
•
Selectati rotita din dreapta sus a browser-ului, apoi alegeti Internet Options.
•
Click pe tab-ul "Privacy", selectati "Advanced"

•
Setati Accept/Block/Prompt in functie de necesitati atat pentru "First-party Cookies" cat si
pentru "Third-party Cookies". Tot aici puteti bifa "Always allow session cookies" daca doriti. Apasati OK
dupa ce ati facut setarile.
•
Stergere cookie-uri: Pentru a sterge toate cooki-urile alegeti tab-ul "General" din "Internet
Options" si dati click pe "Delete…" din tab-ul "Browsing History". Bifati "Cookies and Website Data" si
dati click pe Delete.
Utilizand website-ul http://www.thermotop.ro sunteti de acord cu modul de folosire de catre noi a cookieurilor in conformitate cu aceasta Politica privind Cookie-urile. Daca nu sunteti de acord cu aceasta,
trebuie sa setati corespunzator browser-ul dumneavoastra sau sa nu utilizati acest website.
Dezactivarea cookie-urilor pe care le utilizam ar putea afecta experienta dumneavoastra ca utilizator al
website-ului http://www.thermotop.ro.
Ne rezervam dreptul de a face orice completari sau modificari la aceasta Politica privind utilizarea
cookie-urilor. Eventualele modificari si/ sau completari urmeaza a fi afisate pe websiteul http://www.thermotop.ro, urmand a intra in vigoare de la momentul afisarii.

