
Politica de cookie-uri 

Conform Legii 506 / 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in                

sectorul comunicatiilor electronice SC CORVINUS INTERNATIONAL SRL, in calitate de          

detinator al web site-ului www.capitalplaza.ro va prezinta politica de cookies folosita pe  acest site. 

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a va aduce la cunostinta mai multe detalii despre                

plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de acest wesite.  

 

1. Ce este un "cookie"? 
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu                

“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe                 

computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza              

Internetul. 

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet              

Explorer, Firefox, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware              

si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului). 

In ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii                

multiplelor servicii de care va bucurati pe Internet, cum ar fi afisarea corecta a unui site atunci cand il                   

vizitati folosind telefonul mobil. Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros            

asupra modului cum sunt utilizate siteurile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face mai                 

eficiente si mai accesibile pentru utilizatori si sa poata include aplicatii sau functionalitati in site care                

creeaza o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta. 

 

2. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest website 
Acest website foloseste cookie-uri (atat proprii cat si de la terti) pentru a furniza vizitatorilor o                

experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. Pe scurt,               

cookie-urile folosite de acest site sunt pentru: 

- Identificarea tipului de device folosit la accesarea acestui website, desktop sau mobil, si             

afisarea continutului corespunzator acestuia 

- Functionarea corecta a acestui website 

- Colectarea de date statistice care permit masurarea traficului pe site sau timpul petrecut pe              

site etc. 

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de: 

- Cookie-uri de performanta a site-ului 

- Cookie-uri de analiza a vizitatorilor 

- Cookie-uri pentru geotargetting 

- Cookie-uri de inregistrare 

- Cookie-uri pentru publicitate 

- Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate 

http://www.capitalplaza.ro/


Aceste cookie-uri pot proveni de la terti precum Google Analytics sau Facebook. 

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea            

unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator.            

Puteti refuza folosirea cookieurilor pe acest site si in acest caz refuzarea sau dezactivarea              

cookieurilor poate face ca anumite functii de pe acest site sa fie impracticabile sau dificil de vizitat si                  

folosit. De asemenea, puteti stege cookie-urile in orice moment prin intermediul setarilor            

browserului folosit. 

 

3. Cum puteti opri cookie-urile? 
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se             

gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului. 

Pentru mai multe detalii puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului sau puteti folosi linkurile de               

mai jos pentru setarile cookie-urilor: 

Internet Explorer:  

http://windows.microsoft.com/ro-ro/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7  

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=ro  

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor 

Apple Safari: https://support.apple.com/ro-ro/HT201265 

 

4. Securitate si probleme legate de confidentialitate 
Cookie-urile folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi                  

executate nici nu pot auto-rula. 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. 

Pentru ca protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de             

Internet, este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a                

informatiilor personale. 

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta site-ul         

http://www.youronlinechoices.com/ro/ unde gasiti mai multe informatii privind confidentialitatea        

legata de publicitatea online. 

Pentru informatii despre folosirea cookie-urilor folosite de Google Analytics puteti consulta           

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

 

5. Modificari si actualizari ale prezentei politici de cookies 
Prezenta politica de cookies poate suporta modificari in functie de reglementarile legale sau pentru a               

urma recomandarile oferite de Asociatia Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter             

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Personal. 

In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu s-au regasit in informatiile prezentate,                  

ne puteti contacta direct la +40372 080 080. 

 






