Condiții de utilizare asupra folosirii cookies
Cookie-urile
Acest website foloseste 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 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date în sectorul comunicaţiilor
electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de
cookies în computerele acestora.
Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul
sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine,
pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea
caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori
reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul ingrijiregermania.eu NU utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra,
a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.
Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt de tip persistent, ele se sterg
automat la iesirea din site.
Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?

Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi.
Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc „third party
cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie
să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului siteului.
Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia
semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv
pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit
website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul
revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un
utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi siteul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta
majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi
nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar
putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.
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