Pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe site și pentru adaparea acesteia la nevoile și
interesele dvs., website-ul www.ro100.ro folosește cookies.
Respectăm confidențialitatea și dorim să protejăm informațiile pe care le împărtășiți cu noi.
Obiectivul nostru principal în colectarea informațiilor de la dvs. este să vă oferim o experiență
eficientă și personalizată, precum și posibilitatea de a vă trimite newslettere și actualizări
relevante la care v-ați putea abona.
Prezenta notă de informare se aplică tuturor utilizatorilor site-ului nostrum, astfel prin accesarea
acestuia sunteți de acord cu politica de cookies-uri a Platformei Romania100. În cazul în care nu
sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos, vă rugăm să nu utilizați website-ul
www.ro100.ro. Putem actualizarea conținutului de pe această pagină în viitor, prin urmare vă
rugăm să verificați din când în când politica de cookie-uri pentru a observa orice schimbări
intervenite pe parcurs.
Identitatea și datele de contact ale operatorului
Site-ul este deținut, gestionat, operat și întreținut de către Asociația Platforma Romania 100.
Asociația Platforma Romania 100 are sediul în București, str. Trivale nr. 7, sector 4, datele de
contact fiind contact@ro100.ro, https://www.ro100.ro
Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor
Toate cererile pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate vor fi adresate către Persoana
Responsabilă cu Protecția Datelor la următoarea adresă de mail: protectiadatelor@ro100.ro.
În cazul în care se solicită informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal de către Asociație, vă rugăm să contactați Persoana Responsabilă cu Protecția Datelor la
aceeași adresă de mail. (protectiadatelor@ro100.ro).
Informațiile pe care le colectăm
Prin accesarea www.ro100.ro, se colecteaza automat anumite informații despre dvs: adresa IP,
sistemul de operare si tipul de browser, informații pentru analiza traficului și pentru a crea
rapoarte necesare administrării și funcționaării site-ului. Acestea sunt date statistice despre
acțiunile și modelele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu identifică nici un individ.
Politica de cookie-uri
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. Astfel, în momentul în care reveniți pe site-ul
nostru, cookie-urile permit site-ului sa recunoască browserul. Cookie-urile pot inregistra
preferintele celui care navigheaza prin site necesare pentru buna funcționare a acestuia. 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 ar putea 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 tipuri de cookie-uri folosim:
Cookie-urile Google Analytics - aceste module cookie furnizează informații anonime / agregate
despre locul în care vă aflați și despre ce faceți pe site. Acestea monitorizează modul în care
vizitatorii navighează prin site și modul în care au ajuns la el. Acest lucru este folosit pentru a
vedea cifrele totale (nu individuale) despre tipurile de conținut pe care le folosesc cei mai mulți
utilizatori sau despre ce ar putea fi o problemă pentru navigarea pe site.
Cookie-urile Google AdWords - aceste cookie-uri ne ajută să gestionăm mai bine site-ul nostru
prin analizarea comportamentului vizitatorilor noștri online. De exemplu, aceste tipuri de cookieuri pot urmări conversiile de la anumite linkuri de pe site. Astfel, un cookie poate fi generat în
computerul unei persoane atunci când face clic pe un anumit link dintr-un anunț. Aceste date
sunt valoroase pentru noi, deoarece ne permit să ajungem mai bine la public și ne arată cum să
oferim vizitatorilor noștri conținut mai relevant.

Ce sunt cookie-urile de la părți terțe?
Utilizăm servicii externe web pe site-ul www.ro100.ro, în special pentru a afișa conținut în
paginile noastre web. De exemplu pentru a afișa videoclipuri, folosim YouTube; pentru a afișa
feed-ul nostru social, folosim Facebook. 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 informațieAceasta nu este o listă completă a serviciilor pe care le folosim sau
pe care le-am putea folosi în viitor, când încorporăm conținut, dar acestea sunt cele mai
frecvente. Nu putem împiedica aceste site-uri sau domenii externe să colecteze informații despre
utilizarea de către dvs. a acestui conținut încorporat. Dacă nu sunteți conectat (ă) la aceste
servicii externe, atunci nu vor ști cine sunteți, dar este posibil să adune informații de utilizare
anonime, de ex. numărul de vizionări, încărcări etc. Trebuie să verificați politicile fiecăruia
dintre aceste site-uri pentru a vedea exact cum utilizează informațiile dvs. și pentru a afla cum să
renunțați sau să ștergeți aceste informații.

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

Cum pot să dezactivez sau să refuz cookie-uri?
Cookie-urile pot stoca preferințele utilizatorilor și alte informații, cum ar fi detaliile de conectare,
spre exemplu. Puteți să resetați browserul pentru a refuza toate cookie-urile sau pentru a indica
când se trimite un modul cookie.

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
Pentru a afla cum să le controlați sau să ștergeți cookie-urile, vă recomandăm să vizitați
http://www.aboutcookies.org pentru îndrumări detaliate.
Utilizarea informațiilor dvs.
Folosim informațiile dvs. numai, pentru a analiza statistic utilizarea site-ului, pentru a îmbunătăți
și personaliza conținutul nostru si pentru a ne îmbunătăți eforturile de promovare. Credem că
acest lucru ne permite să îmbunătățim site-ul nostru și să-l adaptăm mai bine pentru a satisface
nevoile utilizatorilor noștri. Utilizăm adresa dvs. de e-mail pentru a vă trimite newslettere (adresa
dvs de email este inregistrata de dvs pe site-ul nostru si prin acest fapt v-ati exprimat
consimtamantul sa primiti newslettere). Din respect pentru utilizatorii noștri, oferim opțiunea de
dezabonare în fiecare e-mail pe care il trimitem catre dvs. atunci când comunicam cu dvs prin
newslettere.
Modificări aduse politicii de cookie-uri
Este posibil să modificăm din când în când termenii și condișiile menționate mai sus. Dacă vom
face modificări substanțiale, vă vom anunța prin postarea unui anunț vizibil pe pagina noastră.
Depinde de dvs. dacă continuați să utilizați site-ul în urma acestor modificări. Cu toate acestea,
se presupune că acceptați modificările aduse prezentei politici dacă continuați să utilizați site-ul
nostrum. In cazul în care nu acceptați, atunci ar trebui să opriți utilizarea site-ului www.ro100.ro
și să ne contactați la adresa contact@ro100.ro, dacă doriți să eliminați oricare dintre detaliile
inregistrate prin accesarea acestuia. Prezenta politică de cookie-uri nu acoperă legăturile externe
din acest site, care fac legătura cu alte site-uri.
Pentru detalii și informații cu privire la prezenta politică vă rog să ne contactați la
contact@ro100.ro .

