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1.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier text care este salvat in calculatorul sau dispozitivul mobil in momentul in care site-ul este vizitat.
Datorita cookie-urilor, site-ul retine pe o perioada de timp, actiunile si preferintele Dvs. (login, limba, formatul caracterelor si alte
preferinte de afisare). De aceea, in momentul in care reveniti pe site, sau navigati dintr-o pagina in alta, nu trebuie sa le
reintroduceti din nou.
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de
internet.
In functie de durata, exista 2 tipuri de cookie-uri:
•

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa
le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul
logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare)

•

Cookieuri Permanente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde
de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat
cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri
plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata
publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori
Site-ul www.goldring.ro foloseste atat cookie-uri de sesiune cat si cookie-uri permanente.

2.

Cum puteti controla cookie-urile
Pentru detalii a modului in care puteti gestiona/controla cookie-urile consultati site-ul aboutcookies.org. Puteti sterge
toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastra si puteti seta majoritatea browserelor sa blocheze plasarea acestora.

3.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va
recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc
experienta de navigare pe Internet ( ex: setaril pentru format, limba, in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user
logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

4.

Informatii cu privire la monitorizarea traficului pe site

Pe langa asigurarea bunei functionari a website-ului, cookie-urile sunt utilizate si in scopul de a analiza/monitoriza traficul si /sau
performanta site-ului.
In scopul monitorizarii traficului pe site-ul www.goldring.ro utilizam instrumente de analiza oferite de Google – Analytics –
instrument de analiza care stocheaza diferite informatii cu privire la paginile accesate, durata vizitei pe site, cele mai accesate
functionalitati, locatia , nivelul de utilizare a aplicatiei, etc. Pentru mai multe informatii despre politica si termenii utilizati de
Google Analytics vedeti Google.

5.

Securitate si confidentialitate

Cookie-urile NU sunt virusi, sunt fisiere tip text, nu sunt executabile.
Insa, cookie-urile stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe
mai multe alte siteuri, de aceea cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de
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acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/antispyware.
In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada
de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Mai multe detalii cu privire la drepturile persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal sunt
disponibile pe website-ul www.goldring.ro in sectiunea FAQ – Intrebari legislative.

6.

Termen si conditii de folosire a site-ului www.goldring.ro
•
•
•

•

SSIF Goldring SA detine drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv drepturile asupra bazei de date)
privind marcile comerciale, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site.
SSIF Goldring SA isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului in orice moment si fara
nici o informare prealabila.
Nicio informatie de pe acest site, referitoare la Goldring SA, nu trebuie sa fie considerata oferta. Acest site nu
contine sfaturi sau recomandari cu privire la luarea unei decizii, oricare ar fi aceasta. Astfel, SSIF Goldring SA
nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune produse utilizatorului site-ului.

SSIF Goldring SA nu garanteaza ca informatiile care apar pe acest site nu contin erori, cu toate ca
depune toate eforturile pentru a transmite informatii actualizate si exacte. Orice persoana care
doreste sa se informeze si/sau sa achizitioneze unul din serviciile sau produsele prezentate pe site,
este rugata sa contacteze oricare din sediile SSIF Goldring SA, vedeti Contact

•

SSIF Goldring SA nu poate fi responsabil legal pentru nici un fel de daune, pagube sau pierderi
produse utilizatorului site-ului cauzate de informatii eronate. Informatiile se pot modifica in orice
moment si nu se poate acorda nici o garantie cu privire la acuratetea, caracterul complet sau actual al
informatiilor furnizate.

•

SSIF Goldring SA nu poate garanta sau controla actualitatea si exactitatea informatiilor prezente pe
site-urile unor terti, la care se face trimitere pe site.

Daca aveti intrebari cu privire la cele enuntate mai sus, va rugam sa ne contactati in sectiunea Contact.

Email: goldring@goldring.ro ▪ Web: www.goldring.ro
540014 TÎRGU MUREŞ ▪ Str.Tudor Vladimirescu nr. 56A ▪ Mureş, Romania
Tel: +4 0365 801 839; +4 0265 269 195 ▪ Tel/Fax: +4 0365 455 254 ▪ Mobil: +4 0724 899 499

Pag. 2 din 2

