Politica Cookie

Document de informare a utilizatorilor despre prezenta cookie-urilor pe site
Site-ul www.fundatiastoika.ro utilizeaza cookie-uri.
Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe
detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul
fundatiastoika.ro.
Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:
Acest website foloseste cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult
mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.
Politica de utilizare a Cookie-urilor
1. Site-ul Web utilizeaza „cookies”, respectiv fisiere de dimensiuni mici, care contin informatii
trimise de catre serverul browserului Utilizatorului si care permit serverului sa depoziteze datele ce
pot fi actualizate si recuperate de catre entitatea responsabila de instalarea lor. In general, fisierele
cookies pot fi clasificate :
(1) in functie de entitatea care le gestioneaza – pot fi proprii (in acest caz, ale
www.fundatiastoika.ro) sau ale altor persoane;
(2) in functie de timpul in care raman activate in calculatorul utilizatorului – pot fi fisiere temporale
sau permanente;
(3) in functie de scop – pot fi fisiere tehnice (necesare pentru navigare), fisiere de personlizare
(permite accesul la Website cu o serie de caracteristici stabilite de catre Utilizator), fisiere de
analiza (permit analiza si urmarirea comportamentului utilizatorului), fisiere publicitare (gestionare
de spatii publicitare) sau fisiere de publicitate comportamentala (publicitate pe Website).
“Cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care
utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:
– Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se
exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii
etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) – generandu-se astfel flexibilitatea
“cosului de cumparaturi” (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului „inainte” si
„inapoi”)
– Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate
site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru
utilizatori.
– Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site
pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;
– Imbunatatesc eficienta publicitatii online.
Linkuri utile
Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam
urmatoarele linkuri:
– Microsoft Cookies guide
– All About Cookies
Fundatiastoika.ro utilizeza plug-inuri ale retelelor de socializare ale unor terti. In general,
interactiunea dvs. cu un plug-in ofera posibilitatea tertului sa colecteze unele informatii despre dvs.,
inclusiv adresa IP, informatii din antetul paginii si informatii despre browser.
Fundatiastoika.ro a implementat urmatoarele butoane de socializare:
– Facebook
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– Twitter
– Google+
– YouTube
Cele mai utilizate tipuri de browser ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Pentru
aceasta va punem la dispozitie urmatoarele linkuri ce va pot fi folositoare, in functie de tipul
debrowser pe care il folositi:
– Internet Explorer
– Microsoft Edge
– Mozilla Firefox
– Chrome
– Safari
– Opera
Fundatiastoika.ro foloseste Google Analytics, un serviciu de analiza web a Google Inc.
Informatiile colectate de Google in legatura cu folosirea Fundatiastoika.ro de catre dumneavoastra
(spre exemplu, URL-ul de trimitere, paginile noastre web pe care le vizitati, tipul browserului
dumneavoastra, setarile de limba, sistemul dumneavoastra de operare, rezolutia ecranului) vor fi
trimise unui server Google din Statele Unite, unde vor fi stocate si analizate; rezultatele ne vor fi
ulterior facute disponibile intr-o forma anonimizata. In acest proces, datele referitoare la datele de
trafic nu vor fi atribuite adresei IP complete pe care o folositi.
Pentru mai multe informatii despre Google Analytics va rugam sa consultati Google Analytics
Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, si Google Privacy Policy.
Pentru a oferi vizitatorilor site-ului Fundatiastoika.ro posibilitatea de a impiedica utilizarea datelor
de catre Google Analytics, va informam ca puteti instala extensia de browser de renunțare la Google
Analytics pentru JavaScript Google Analytics disponibila pentru Microsoft Internet Explorer 11,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari si Opera. Aceasta extensie este disponibila aici.
Fundatiastoika.ro foloseste softuri pentru filtrarea comentariilor de tip SPAM. Informatiile pe
care le colectam includ adresa de IP a comentatorului, tipul de browser utilizat, referentul si URL-ul
sitului (impreună cu alte informatii furnizate direct de comentator, cum ar fi nume, nume utilizator,
adresa email si comentariul în sine).
Articolele din acest sit pot include continut inglobat (de exemplu: video, imagini, articole etc.).
Continutul inglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca si cum vizitatorii au vizualizat
un alt sit web. Aceste situri web pot sa colecteze date despre tine, sa foloseasca cookie-uri, sa
inglobeze urmarirea suplimentara a tertilor si sa-ti monitorizeze interactiunea cu continutul
inglobat, inclusiv sa-ti urmareasca interactiunea cu continutul inglobat daca ai un cont si esti
autentificat in acel sit web.
Fundatiastoika.ro foloseste softuri de securitate, bazat pe interesul legitim potrivit art. 6 alin. (1)
lit. f) din Regulamentul GDPR: daca sunteti vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale
pe care le-ati incarcat, datele colectate automat despre dvs. sau despre dispozitivul dvs.(adresa IP,
locatie, tipul browser-ului) in conformitate cu aceasta notificare de confidentialitate (de exemplu
prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru a pastra acest site securizat impotriva fraudei, pentru
protejarea drepturilor si intereselor IndependentaRomana.ro si ale tertilor si pentru protejarea
drepturilor de proprietate intelectuala. Pastram datele dvs cu caracter personal cat este necesar
pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne
privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Mentionam ca aceste informatii
pot fi puse la dispozitia autoritatilor pentru prevenirea sau impiedicarea unor astfel de incalcari si
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tragerea la raspundere a celor vinovati, si pot face parte din cadrul investigarii sau urmaririi penale.
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