POLITICĂ COOKIES
Informațiile prezentate în continuare au scopul de a informa utilizatorul despre plasarea, utilizarea şi
administrarea "cookie"-urilor utilizate de site-ul https://new.spitalroman.ro/. Acest website folosește
cookie-uri proprii cât şi cookie-uri plasate de terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună
de navigare şi acces la pagina noastră de internet adaptat nevoilor şi interesului fiecăruia.
Ce este un "cookie"?
Un "cookie" (termen cunoscut şi ca "browser cookie" ori "HTTP cookie") este un fișier de mici dimensiuni,
format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui
utilizator
de
pe
care
se
accesează
Internetul.
Cookie-ul este trimis printr-o solicitare emisă de către web-server pe care este găzduit site-ul, către browserul utilizatorului (Ex: Firefox, Internet Explorer, Chrome etc.) şi este complet "pasiv", în sensul că nu conține
programe software, viruși sau spyware şi nici nu poate accesa informațiile de pe dispozitivul utilizatorului.
Un cookie este format din 2 părți: numele şi conținutul sau valoarea cookie-ului ce este asociat în mod unic
cu domeniul pe care este găzduit site-ul care l-a trimis către browser-ul utilizatorului.
Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi nici nu pot identifica
personal utilizatorii de internet, ci doar conține informații care fac legătura între un browser (utilizatorul)
şi un web-server anume (site-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi
informația deja stocată şi reacționa în consecință.
Cookie-urile plasate cu ocazia navigării pe website
Tip de cookie

Denumirea

Scop

Durata

Persistent, plasat de _GRECAPTCHA
Google, funcțional

folosit pentru a furniza protecție anti- 5 luni
spam

Sesiune, plasat de CookieLawInfoConsent,
website-ul
nostru,
viewed_cookie_policy
funcțional

folosit pentru a administra cookie-uri și sesiune
consimțământul
pentru
folosirea
cookie-urilor pe website

Persistent, plasat de _ga
Google, statistică

înregistrează
un ID unic al 1 an
utilizatorului folosit mai apoi pentru a
genera date statistice despre modul de
folosire a website-ului de către
utilizator

Sesiune, plasat
Google, statistică

Folosit pentru a accelera
solicitărilor pe website

de _gat

Persistent, plasat de _gid
Google, statistică

rata sesiune/1
oră

de asemenea, înregistrează un ID unic 1 zi
al utilizatorului folosit mai apoi pentru
a genera date statistice despre modul de
folosire a website-ului de către
utilizator

Sesiune, plasat
Google, statistică

de _gali

folosit pentru a colecta informații
despre modul în care vizitatorii
folosesc site-ul.

Sesiune, plasat
Google, statistică

de _gat_gtag_UA
_184049536_1

folosit pentru a stoca și urmări sesiune/1
conversiile
oră

sesiune/1
oră

Cookie-urile plasate de terți
Anumite secțiuni de conținut de pe website sunt furnizate prin intermediul unui terț furnizor, și anume
Google. Google poate plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul website-ului, care numesc ”cookieuri ale unor terțe părți” pentru că nu sunt plasate direct de website-ul nostru.
Vizita pe acest website poate însemna că pot fi plasate cookie-uri în scopuri de:
(i)

a asigura funcționarea website-ului

Aceste cookie-uri sunt necesare și asigură funcționarea website-ului la parametri normali.
(ii)

statistică/analiză a vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, cookie-ul de la Google generează un cookie pentru
contorizarea utilizatorului. Informațiile sunt compilate pentru a genera rapoarte și pentru a îmbunătăți siteul, dar nu identifică direct pe nimeni, ci doar reține informații precum numărul de vizitatori, de unde au
venit vizitatorii site-ului web și paginile pe care le-au vizitat
Cookie-uri persistente
Un cookie persistent expiră la o anumită dată sau după o anumită perioadă de timp. Aceasta înseamnă că,
pentru întreaga durată de viață a cookie-ului, informațiile sale vor fi transmise serverului de fiecare dată
când utilizatorul accesează site-ul web al căruia aparține sau de fiecare dată când utilizatorul vizualizează
o resursă aparținând acelui site web de pe un alt site web (cum ar fi o reclamă).
Durata de viață a unui cookie
Durata de existență a unui cookie este determinată și doar web-server-ul care a trimis cookie-ul îl poate
accesa din nou, şi numai în momentul în care utilizatorul se întoarce pe site-ul asociat web-server-ului
respectiv. Durata de viață a cookie-urilor folosite de website sunt indicate în tabelul de mai sus. Cu toate
acestea, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului, așa
cum se arată mai jos.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri
Având în vedere că protecția identității este foarte importantă şi reprezintă dreptul fiecărui utilizator de
internet, este indicat să se știe care sunt eventuale probleme ce pot apărea în legătură cu cookie-urile.
Întrucât prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser şi
website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor,
informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă
browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptată (Ex: o rețea Wi-Fi nesecurizată).

Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească canale criptate, atacatorii pot folosi această
vulnerabilitate pentru a păcăli browser-ele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate.
Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopul de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte
important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informaților personale.
Dezactivarea cookie-urilor
Prin intermediul unui banner, cookie-urile de pe website-ul https://new.spitalroman.ro/ pot fi respinse în
măsura în care nu sunt necesare pentru funcționarea acestuia. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri
pot face pagina de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale
acesteia. Refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi sau vedea publicitate online.
Utilizatorii își pot configura browser-ul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o
pagină de internet anume. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor.
Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browser-ului
tău.
Din perspectiva înțelegerii acestor setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:
http://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele
Setări cookie în Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Setări cookie în Microsoft Edge:
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-msedge/edge-how-do-i-enablecookies/275b58e3-d741-4b21-8042-3059b1902d0e
Setări cookie în Firefox:
https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
Setări cookie în Chrome pentru Desktop:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro
Setări cookie în Chrome pentru Android:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ro
Setări cookie pentru Safari:
https://support.apple.com

