Pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe site și pentru adaparea aceseia la nevoile și
interesele dvs. website-ul www.ro100.ro folosește cookies.

Ce este un cookie?
Cookie-ul este un fișier text mic care este stocat pe computer și care identifică în mod unic
browserul web de pe calculatorul dumneavoastră și este stocat pe orice terminal cu acces la
internet la solicitarea emisă de către web-server unui browser (ex: Chrome, Internet Explorer,
opera, Mozilla). Cookie-ul nu conține software sau viruși. În principiu utilizarea de cookie-uri nu
va duce la identificarea dvs. și nu implică colectarea de date cu caracter personal.
Cookie-urile au durată de viață diferită. Un model cookie de sesiune este stocat temporar în
istoricul browser-ului dvs. și este memorat până când închideți pagina sau ieșiți de pe website.
Un model cookie persistent rămâne pe hard disk după ce închideți browserul. Cookie-urile
persistente pot fi utilizate de browser-ul dvs. în vizitele ulterioare pe site. Cookie-urile
persistente pot fi eliminate, urmând instrucțiunile browserului dvs. web. Puteți să resetați
browserul web pentru a refuza toate cookie-urile sau pentru a indica când se trimite un modul
cookie. Cu toate acestea, unele funcții ale www.ro100.ro pot să nu funcționeze corect dacă
abilitatea de a accepta modulele cookie este dezactivată.

De ce folosim cookie-uri?
Cookie-urile pot fi de mai multe feluri în funcție de scopul pentru care sunt utilizate. Astfel,
cookie-urile sunt esențiale, atunci când sunt necesare pentru încărcarea eficientă a paginilor web,
a conținutului multimedia de pe website sau atunci când privesc utilizarea în condiții de siguranță
a website-ului și previn autentificarea neautorizată.
Cookie-urile sunt utilizate pentru performanță, respectiv îsi amintesc preferințele dvs. astfel
încât să nu le setați de fiecare data când intrați pe website (ex: alegerea limbii în care să se
afișeze conținutul website-ului).
Cookie-urile sunt utilizate și pentru analiză, respective pentru a putea cuantifica numărul de
utilizatori și tendințele de navigare pe website.
Cookie-urile pot fi utilizate și pentru furnizarea de reclame personalizate în funcție de interesele
dvs.

Ce sunt cookie-urile de la părți terțe?
Pe unele pagini tertii pot utiliza propriile cookie-uri prin intermediul website-ului nostru. De
exemplu, folosim plug-inuri de la rețele sociale pentru a facilita partajarea informației.

Cum pot să dezactivez sau să refuz cookieuri?
Dezactivarea cookie-urilor poate duce la îngreunarea utilizării website-ului. Totuși, este posibilă
setarea din browser astfel încât aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau să nu se accepte
cookie-uri de la un website anume.
Aceste setări se găsesc de regulă în browser la opțiuni sau în meniul de preferințe. Pentru mai
multe detalii cu privire la setări, accesați următoarele link-uri:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Lista cookie-urilor folosite de website
In tabelul de mai jos sunt enumerate cookie-urile interne precum si cele ale unor furnizori
externi. Deoarece numarul si felul acestora se poate modifica in timp aceasta pagina poate fi
actualizata pentru a reflecta acest lucru.

Furnizor
Ro100

Nume cookie
PHPSESSID

Cloudflare

_cfduid

Google Analytics

_gid

Google Analytics

_ga

Google

CONSENT

Scop
Permit unui utilizator
inregistrat sa navigheze
fara a se re-autentifica
Permit identificarea
utilizatorilor cu scopul
setarilor individuale de
securitate
Se folosesc pentru a
difernenta un utilizator
de altul
Seteaza un ID unic
necesar pentru a calcula
date si rapoarte de traffic.
Setari privind acceptarea
cooki-urilor

Tip
Intern

Extern

Durata
Expira cand
browserul este
inchis
12 luni

Extern

1 zi

Extern

24 luni

Extern

20 ani

Pentru detalii și informații cu privire la prezenta politică vă rog să ne contactați la
contact@ro100.ro .

