Politica de cookies
Ce este un cookie?
Un cookie este un fisier de mici dimensiuni, care va fi stocat pe calculatorul dvs. in browser atunci cand
anumite pagini de internet sunt accesate. Un cookie nu contine si nu colecteaza informatii autonom, ci
numai atunci cand este citit prin intermediul unui browser web; el poate oferi informatii pentru a facilita
adaptarea serviciului la user prin inregistrarea, printre altele, a preferintelor userului, detectarea erorilor
sau colectarea datelor in scopuri statistice. Un cookie nu va va afecta in mod advers computerul dvs. si
nu va stoca informatii cu rol de indentificare.
Pentru a utiliza site-ul nostru in mod complet cookie-urile trebuie instalate. Daca doriti sa dezactivati
oricare cookie, probabil ca veti putea inca naviga pe acest site; cu toate acestea, anumite functionalitati
pot fi dezactivate. Majoritatea browser-elor (e.g. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari si Google
Chrome) au activate in mod automat cookie-urile. Puteti decide daca si in ce conditii cookie-urile vor
accesa calculatorul dvs. prin modificarea optiunilor browser-ului dvs. Va rugam sa observati ca, daca nu
operati nicio modificare, aceasta va insemna ca acceptati configurarea initiala a browser-ului si
activitatea cookie-urilor. Daca nu sunteti de acord cu acestea, va rugam sa va modificati configuratia
browser-ului si sa limitati sau sa dezactivati cookie-urile.
Aceste informatii sunt puse la dispozitia dvs. deoarece dorim sa respectam prevederile legale si sa
asiguram transparenta in privinta intimitatii userului.

Cum folosim cookie-urile
Puteti observa ca se vor genera diverse tipuri de cookie-uri atunci cand vizitati site-ul. Utilizam
urmatoarele 3 tipuri::
- Session cookies, care sunt sterse imediat dupa vizita dvs.
- Persistent cookies, care vor ramane stocate in cazul multiplelor vizite pe site.
- Third party cookies, care sunt utilizate de partenerii nostri mentionati pe site sau catre care site-ul

trimite.
Session cookies
Acestea va permit sa folositi functionalitati esentiale ale site-ului precum stocarea informatiilor dintr-un
formular completat de dvs. In plus, acestea sunt de ajutor prin limitarea necesitatii transferului de
informatii prin Internet. Nu sunt stocate in calculatorul dvs. si vor expira cand inchideti browserul.
Persistent cookies
Acestea ne permit sa recunoastem vizitatorii anonimi. Prin alocarea unui identificator anonim si aleator
se pot stoca informatii specifice ca: metoda prin care ati ajuns la site, paginile
vizitate, optiunile selectate si parcursul navigarii pe site. Monitorizand aceste informatii, putem sa
imbunatatim website-ul, sa reparam erori si sa oferim continut mai bun.
Folosim Adobe SiteCatalyst pentru a analiza utilizarea paginilor, interactiunea cu ele si parcursul
navigarii site-urilor noastre. Aceste date sunt cunoscute sub denumirea de 'website metrics' sau
‘analytics’. Nu stocam informatii personale in acest proces.
3rd Party cookies
Cand vizitati site-ul, puteti observa anumite cookies care nu sunt legate de Dr. Oetker RO SRL. Daca
accesati o pagina web care are continut incorporat din Facebook sau YouTube, de exemplu, veti primi
cookie-uri de la aceste website-uri. Nu controlam aceste cookie-uri, de aceea va recomandam sa
verificati site-urile tertelor parti pentru mai multe informatii.

Securitate si probleme legate de confidentialitate
Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca
nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele
pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.
Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre
preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri,

cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest
fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de
stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare
a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri
Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet,
este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se
transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau
persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie
pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server
folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).
Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu
solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate
pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii
utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa
fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.
Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies
Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari
folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul
utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.
Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:
Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel
confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor
Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta

termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces. Daca
impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele
individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa
site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii
navigare.
Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.
Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri.
Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile
browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe
dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale
browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si
cele mai mari site-uri de pe Internet - locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de
operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti
naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat
si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea
publicitate online.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta
browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind
cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se
gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browserului tau.

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, si pentru mai multe informatii privind confidentialitatea
legata de publicitatea online, IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site:
http://www.youronlinechoices.com/ro/
Acest site foloseste tehnologie de profilare anonima a traficului
Pentru a imbunatati experienta utilizatorilor sai, acest website foloseste tehnologia Avandor de profilare
anonima a traficului web. In acest fel, interactiunile dvs de pe unele site-uri sunt colectate si analizate
construindu-se un portret robot anonim ce poate fi utilizat la personalizarea mesajelor si reclamelor pe
care le vedeti online.
Sistemul este 100% anonim si nu contine nici o informatie care va poate identifica personal. Aflati mai
multe despre cum functioneaza Avandor, utilizarea de cookies, drepturile si posibilitatile dvs. de opt-out
la acest link.

