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Politica Cookies
Cookie-ul reprezinta un fisier de dimensiuni mici (alfanumeric), care este stocat pe computerul, dispozitivul
mobil sau orice alt echipament pe care Utilizatorul il foloseste pentru a accesa internetul. Acesta nu contine
programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile stocate pe hard-drive-ul Utilizatorului.
Cookie-urile nu solicita informatii cu caracter personal pentru a fi utilizate.
Website-ul http://simonabaciu.ro utilizeaza atat cookie-uri proprii, cat si de la terti, pentru a facilita
vizitatorilor o experienta superioara de navigare si servicii conforme cu nevoile specifice ale acestora.
Rolul cookie-urilor este acela de a imbunatati permanent experienta de navigare in cadrul website-ului, prin
intermediul urmatoarelor aspecte:
●
Posibilitatea personalizarii diverselor setari;
●
Obtinerea unor informatii, in baza istoricului, in ceea ce priveste modul in care este utilizat websiteul, facilitand astfel furnizarea unei experiente superioare de utilizare (ex. Retinerea preferintelor unui
Utilizator si eliminarea nevoii de a seta anumite lucruri la fiecare navigare);
●
Integrarea unor aplicatii multimedia, sau de alt tip, de pe alte website-uri, in cadrul
http://simonabaciu.ro
●
Analiza vizitatorilor si a traficului de pe site ;
●
Vizare geografica (engl. geotargeting), oferind posibilitatea de a ajusta continutul in functie de
locatia Utilizatorului;
●
Preluarea informatiilor in urma inregistrarii si determinarea accesului persoanei respective la
anumite servicii, in functie de specificul contului sau;
●
Permiterea inregistrarii numarului de vizite a unei reclame online si determinarea tipului acesteia.
Cookie-urile stocheaza informatiile intr-un fisier text, de mici dimensiuni, care permit website-ului sa
recunoasca un browser, iar acesta il va recunoaste pana cand cookie-ul respectiv expira sau este sters.
Cookie-urile sunt importante intrucat sprijina functionarea eficienta a Internetului, permitand Utilizatorilor
o navigare adaptata preferintelor si intereselor lor. Dezactivarea anumitor cookie-uri poate face ca unele
sectiuni sau servicii ale site-ului sa nu poata fi utilizate. Refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu
veti mai putea vizualiza pe site publicitate online.
Prevederi privind securitatea si confidentialitatea datelor
Serviciile sunt oferite prin intermediul Internetului, retea ce nu este sub controlul direct sau indirect The
Teacher Within S.R.L. Ne asumam, in schimb, masuri adecvate, de ordin tehnic si organizatoric, in vederea
garantarii securitatii datelor, insa nu putem asigura faptul ca informatia pe care Utilizatorul o primeste sau
o foloseste prin intermediul Internetului va fi in permanenta in siguranta. Mergand mai departe, The Teacher
Within S.R.L, va sugereaza sa verificati politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastra,
precum si terminalul folosit, in ceea ce priveste existenta unui software impotriva virusilor de orice gen sau
a oricaror atacuri externe de tip hacking sau cracking.
Cookie-urile nu sunt virusi, dar pot fi folosite in scopuri daunatoare, sub forma de spyware.
Browser-ele sunt prevazute cu setari de confidentialitate care ofera diferite nivele de acceptare a cookieurilor, valabilitate si stergere automata dupa ce Utilizatorul a vizitat un website. Utilizatorul poate refuza sa
accepte cookie-urile intr-un mod continuu prin accesarea anumitor setari ale browser-ului folosit, dupa cum
urmeaza :
Internet Explorer
Accesare Internet Explorer →
Click pe butonul "Instrumente" →

The Teacher Within S.R.L
Aleea Baisoara 2A, cod 400445, Cluj-Napoca
CUI: RO 8590047
www.theteacherwithin.org
Click pe "Optiuni Internet" →
Click pe fila "Confidentialitate"
Mozilla Firefox
Accesare Mozilla Firefox →
Click pe butonul “Firefox” (meniul Unelte in Windows XP) →
Click "Optiuni" →
Selectare panou “Confidentialitate” →
Selectare optiune “Firefox va folosi setari personalizate pentru istoric →
Bifare casuta “Accepta cookie-uri” pentru activarea acestora si debifare pentru dezactivare
Google Chrome
Accesare Google Chrome →
Click pe meniul Chrome in bara de instrumente a browser-ului →
Selectare “Setari” →
Selectare “Setari avansate” →
Selectare fila “Confidentialitate” →
Selectare sectiune “Cookies”
Safari
Accesare Safari →
Accesare sectiune “Preference” →
Accesare sectiune “Privacy” →
Accesare sectiune “Block Cookies”
Nu uitati insa ca dezactivarea anumitor cookie-uri poate face ca unele sectiuni sau servicii ale
site-ului sa nu poata fi utilizate.

