Politica Cookies ORTHO IMPLANT CENTER
Acest site colecteaza date statistice utilizand cookies in scopul de a imbunatati in mod continuu
experienta utilizatorului. Cu toate acestea, ele nu dezvaluie cine sunteti, numele sau adresa dvs. Daca
doriti sa evitati toate cookie-urile, puteti sa le blocati in browser-ul dvs.

Ce sunt si la ce sunt folosite Cookies?
Un cookie este un fisier de date de mici dimensiuni, format din litere si numere, stocat temporar. Un
cookie contine un ID generat aleator ce ii permite sa recunoasca computer-ul utilizatorului si sa
colecteze informatii despre paginile web vizitate de pe un anumit browser si functiunile acestora.
Cookie-urile nu pot identifica cine sunteti, numele sau adresa dvs. De asemenea, ele nu pot raspandi
virusi, spyware sau alte programe periculoase

Cookie-urile pot asigura o interactiune mai rapida si mai usoara intre utilizatori si site-urile web.
De aemenea, cookie-urile pot fi utilizate pentru stocarea de informatii referitoare la activitatile
desfasurate de utilizator pe o anumita pagina web, astfel incat acesta sa isi poata relua usor
respectivele activitati la o accesare ulterioara a site-ului. Cookie-urile pot transmite serverului ce
pagini sa arate utilizatorului, astfel incat acesta sa nu fie nevoit sa isi aminteasca acest lucru sau sa
reinceapa sesiunea de navigare.
In mod similar, cookie-urile pot stoca informatii referitoare la produsele comandate de catre
utilizator pe un site de comert electronic.

Ce tipuri de Cookies folosim?
●

Fișiere de tip cookie absolut necesare.  Acestea va permit sa navigati pe site-ul nostru si sa ii
utilizati functiile de bază. Aceste fisiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea
site-urilor web.

●

Fișiere de tip cookie privind functionalitatea. Sunt utilizate pentru a va recunoaste atunci
cand reveniți pe site-ul nostru și ne permit să vă oferim functii imbunatatite si personalizate,
cum ar fi limba preferata. Aceste fisiere de tip cookie colectează informatii anonime si nu pot
urmari navigările dvs. pe alte site-uri web. Perioada de expirare a ancestor fisiere tip cookie
poate fi de maximum 1 an.

●

Fișiere de tip cookie analitice si statistice. Acestea ne permit sa recunoastem si sa numaram
utilizatorii si sa colectam informatii despre modul în care este utilizat site-ul nostru (de
exemplu, paginile pe deschise cel mai des). Aceasta ne ajută să îmbunătățim modul în care
functionează site-ul nostru, de exemplu, asigurand ca puteti gasi usor ceea ce cautati.
Perioada de expirare a acestor fisiere de tip cookie poate fi de maximum 2 ani.

●

Site-ul ORTHO IMPLANT CENTER utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza
web, furnizat de Google. Google Analytics foloseste fisiere de tip cookie pentru a ajuta un
anumit site sa analizeze modul în care este utilizat respectivul site. Google colecteaza aceste
informatii in scopul evaluarii utilizarii de către dvs. a site-ului, elaborand rapoarte pentru

operatorii site-ului și furnizand alte servicii referitoare la activitatea site-ului. Perioada de
expirare a acestor fisiere tip cookie poate fi de maximum 2 ani.
●

Fișiere de tip cookie pentru marketing. Acestea inregistrează vizita dvs. pe site-ul nostru,
paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care le-ati accesat. Informatiile primite sunt
folosite pentru a oferi promotii sau reclame cat mai relevante pentru dvs. Perioada de
expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 6 luni.

Fisierele tip Cookie contin date personale?
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai
multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea
Cookie-urilor pot fi colectate doar pentrua facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste
date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Cum poate fi limitata folosirea de Cookies?
Limitarea folosirii Cookie-urilor sau ștergerea lor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.
Daca totusi doriti sa le stergeti,  sectiunea "Help" din browser-ul pe care il folositi ar trebui sa ofere
instructiuni cu privire la modurile de a localiza fisierul sau directorul care stocheaza cookies.
Vă puteti retrage consimtamantul privind fisierele de tip cookie in orice moment.
In cazul in care doriti sa eliminati fisierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs si sa configurati
browserul dvs. web astfel incat sa refuze fisiere de tip cookie, puteti sa accesati setarile privind
preferintele din browser-ul dvs. web. De obicei,veti gasi setările referitoare la fisiere tip cookie in
meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferinte” din browserul web pe care il utilizati. In functie
de browserele web, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru
mai multe informatii, va rugam să vizitati website-ul corespunzator browser-ului dvs.:
●

Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;

●

Setări cookie în Firefox – Firefox;

●

Setări cookie în Chrome – Chrome;

●

Setări cookie în Safari – Safari;

●

Setări cookie în Edge – Edge;

●

Setări cookie în Opera – Opera.

Va rugam sa aveti in vedere ca prin stergerea sau dezactivarea cookie-urile viitoare, experienta de
utilizator poate fi afectata si este posibil sa nu fiti in masura sa profitati de anumite functii ale
site-ului nostru.

