COOKIES. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Aspecte generale privind utilizarea de cookie-uri de catre acest website
Site-ul utilizeaza cookie-uri. Acest Site este sub controlul si este operat de catre REPUBLIKA INTERACTIVE SRL NR.REG J40/9585.02.06.2008 sediu social str Barbu Vacarescu nr 137A Bucuresti.
Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe
detalii despre plasarea, utilizarea, administrarea si dezactivarea “cookie”-urilor utilizate de site.
In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la: office@republika.ro.
Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza..
2. Scopul utilizarii cookie-urilor de catre Site
Acest Site foloseste cookie-uri din urmatoarele considerente:
• pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor
si interesului fiecaruia;
• pentru a genera statistici despre traficul pe site.
3. Definirea cookie-urilor de pe Site.
Pe site se folosesc cookie-uri HTTPS. Un cookie HTTPS sau un modul cookie este un text special,
deseori codificat, trimis de un web-server unui web-browser și apoi trimis inapoi (nemodificat) de
catre web-browser, de fiecare data cand acceseaza acel server. Un site web care foloseste HTTPS
are cookies care impiedica transmiterea lor catre o pagina non-HTTPS chiar daca aceasta este localizata la acelasi URL. Un cookie HTTPS nu este accesibil prin mijloace / metode non-HTTP (care include si HTTPS), cum ar fi JavaScript, neputand fi tinta unor atacuri de tip cross–site scripting. Un
cookie este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Site-ul.
Cookie-ul este complet “pasiv” nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului. Un cookie este format din doua parti: nume si continut sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata;
tehnic, doar web-server-ul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un
utilizator se intoarce pe website-ul asociat web-server-ului respectiv.
Cookie-urile de pe acest site in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si nici nu asigura accesul la date cu caracter personal.
4. Rolul cookie-urilor de pe Site
In cadrul Site-ul nostru, “cookie”-urile HTTPS joaca un rol important in facilitarea accesului si
livrarii serviciilor de care utilizatorul se bucura, cum ar fi:
•
oferirea de feedback asupra modului cum este utilizat Site-ul, astfel incat acesta sa poata fi
facut si mai eficient si mai accesibil pentru utilizatori; feedback-ul consta in date statistice
anonime (fara a permite individualizarea utilizatorului);
•
informatii despre traficul pe acest site: tipul browser-ului folosit, timpul petrecut pe site,
numarul de pagini accesate, date despre furnizorul de internet al utilizatorului (nume, tara
si judet/regiune).
5. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest Site?
O vizita pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri:

•
•

cookie-uri de analiza (_ga ,_gat, _gid ,_gat_gtag_UA_#,DSID,IDE)
cookie-uri de sesiune (connect.sid)

Cookie-uri de analiza
Site-ul implementeaza o solutie Google Analytics pentru a colecta informatii despre traficul pe site.

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site, soft-ul de Google Analytics genereaza cookie-uri de analiza. Browser-ul ne va spune daca aveti aceste cookie-uri, iar daca nu, vor fi generate.
Aceste cookie-uri nu sunt folosite de site pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar
in scop statistic.
Pe baza acestor cookie-uri se pot colecta urmatoarele informatii:
• tipul de browser folosit si informatii cu privire la furnizorul de internet (ISP) al utilizatorului precum denumire, tara si judet. Nu se colecteaza / acceseaza date cu privire la adresa IP a terminalului utilizatorului;
• performanta Site-ului;
• ce pagini au fost accesate;
• timpul petrecut pe o pagina sau pe mai multe pagini;
Mai multe informatii despre Google Analytics puteti sa gasiti aici.
Cookie-urile de analiza se numesc _ga ,_gat, _gid ,DSID,IDE,_gat_gtag_UA_# (unde # este indificator unic generat de Google). Aceste cookie-uri sunt create si folosite de libraria JavaScript a
Google Analytics. La prima accesare a website-ului, libraria JavaScript Google Analytics creeaza
aceste cookie-uri cu valoare random unica care reprezinta client ID. Acest client ID este folosit ulterior de catre server-ul Google Analytics pentru a identifica un utilizator unic.
Cookie-uri de sesiune
Cookie-urile de sesiune sunt utilizate pentru identificarea unei vizite pe site.
Acestea expira in momentul in care inchideti browser-ul dvs. web sau dupa 1.440 secunde de inactivitate.
La orice vizita pe website cookie-urile sunt create de web-server-ul website-ului cu o valoare unica.
Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a determina o sesiune a unui user. Spre exemplu, daca un
utilizator se autentifica cu succes pe website, toate solicitarile browser-ului catre web-server sunt
atribuite aceluiasi utilizator cat timp cookie-urile nu sunt expirate sau sterse. Daca aceste cookieuri se sterg sau expira, utilizatorul trebuie sa se autentifice din nou.

Cum pot opri / dezactiva cookie-urile?
Pentru a intelege aceste setari si posibilitatile de dezactivare sau stergere a cookie-urilor, urmatoarele linkuri pot fi folositoare sau puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe
detalii.
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