
DIRECTIVA PRIVIND FIȘIERELE COOKIE 
Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării paginii noastre web 
reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea vă informăm în 
continuare în detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și a datelor 
fără caracter personal. 

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim 
revine societății K&G HR SMART ADVANCED SRL în limitele prevăzute de lege, cu 
respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare. 

Pe această pagină web se utilizează software pentru analiza utilizării. Prin evaluarea 
acestor date se pot obține informații utile cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste 
informații contribuie la îmbunătățirea calității experientei utilizatorului pe site. Mai 
concret, pentru fiecare consultare se stochează fără restricții următorul set de date:  

Forma anonimizată a adresei IP a computerului care transmite solicitarea 
Data și ora consultării, respectiv solicitării 
Numele paginii consultate sau a fișierului consultat 
Referire la pagina de pe care se consultă această pagină 
Browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browser-ului 
Sistemul de operare folosit de utilizator 

 
1.    Ce este un Cookie? 
Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape 
fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de 
browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La 
următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și 
informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party 
Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, 
pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază 
în unele cazuri conținutul afișat. 

Unele fișiere Cookie sunt foarte utile pentru că pot îmbunătăți experiența 
utilizatorului în cazul reaccesării respectivei pagini web. Cu condiția să utilizați 
același terminal și același browser ca până acum, fișierele Cookie își amintesc, de 
exemplu, preferințele dumneavoastră, comunică cum utilizați o pagină și adaptează 
ofertele afișate intereselor și nevoilor dumneavoastră personale. Cele mai multe 



Cookie-uri folosite de noi se șterg automat de pe hard disk-ul dumneavoastră după 
finalizarea sesiunii browser-ului ("Session Cookies"). În plus, folosim și Cookie-uri 
care rămân pe hard disk-ul dumneavoastră și după finalizarea sesiunii. Acest lucru 
urmărește în principal îmbunătățirea experienței utilizatorului în cazul unei noi 
accesări a paginii web, prin adaptarea ulterioară a paginii web la nevoile 
dumneavoastră personală, optimizând astfel timpul de încărcare. 

  

2.    Setările pentru Cookie-uri pe această 
pagină web 

2.1. Cookie-uri care nu necesită acordul 
dumneavoastră 
Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare, numite și "strictly necessary", asigură 
funcții fără de care nu puteți utiliza corect pagina web. Aceste fișiere Cookie sunt 
utilizate exclusiv de noi și sunt așa-numitele First Party Cookies. Acestea sunt 
stocate doar pentru sesiunea actuală a browser-ului în computerul dumneavoastră. 
În plus, asemenea fișiere Cookie asigură, de exemplu, la schimbarea paginii din http 
în https funcționalitatea paginii și respectarea cerințelor de securitate cu privire la 
transferul de date. Pentru utilizarea fișierelor Cookie neapărat necesare nu se 
solicită acordul dumneavoastră. 

Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare nu pot fi dezactivate cu ajutorul 
funcției acestei pagini. Acestea pot fi însă oricând dezactivate cu ajutorul 
browser-ului folosit. A se consulta în acest sens instrucțiunile de mai jos. 

2.2. Third-Party Cookies care necesită acordul 
dumneavoastră 
Pe această pagină web au fost integrate și conținuturi aparținând terților. Acești 
furnizori terți pot plasa teoretic Cookie-uri, în timp ce dumneavoastră vizitați pagina 
web și pot obține astfel informații privind accesarea de către dumneavoastră a uneia 
din paginile noastre web. Vă rugăm să accesați paginile web ale furnizorilor terți 
pentru a obține informații privind utilizarea Cookie-urilor de către aceștia. 



 
Third-Party Cookies utilizate 

• Denumirea fișierului Cookie: Google Inc. (Adwords Codes / Google 
Conversion Codes / Google Remarketing Codes) 

Sarcină: Pentru campaniile publicitare ale Google se setează așa numite coduri re-
marketing și conversion codes pentru a măsura comportamentul clienților direct și a-l 
corela cu campaniile publicitare utilizate și a evalua succesul acestora. 

Durata de stocare: maxim 180 de zile (toate datele sunt anonime respectiv 
anonimizate) 

• Denumirea fișierului Cookie: Facebook, Inc. (Facebook Pixel) 

Sarcină: Pentru campaniile publicitare ale Facebook se setează așa numite coduri 
re-marketing și conversion codes pentru a măsura comportamentul clienților direct și 
a-l corela cu campaniile publicitare utilizate și a evalua succesul acestora. 

Durata de stocare: maxim 180 de zile (toate datele sunt anonime respectiv 
anonimizate) 

   

3. Setările fișierelor dumneavoastră cookie 
Puteți seta browser-ul dumneavoastră în așa fel încât fișierele Cookie să fie create 
doar cu acordul dumneavoastră sau să fie în general refuzate. Vă rugăm însă să 
rețineți că fără fișiere Cookie, anumite zone ale paginii web nu pot fi utilizate sau 
sunt doar în mod limitat utilizabile. 

Aveți posibilitatea de a controla utilizarea de "Cookies" și de a o împiedica, în cazul 
în care vă configurați browser-ul după cum urmează: 

• Internet Explorer, a se consulta în acest sens (https://
support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies) Extras - Opțiuni de internet - card de înregistrare 
"Extins" - la secțiunea Securitate bifați "Trimite solicitări de tip "Do Not 
Track" către paginile web vizitate cu Internet Explorer "Do Not Track" - 
confirmați 

https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


• Firefox, a se consulta în acest sens (https://support.mozilla.org/de/kb/
cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen) Meniu - Setări - Protecția 
datelor - la secțiunea Cronică bifați "Creați setările definite de utilizator" - 
la secțiunea "Cookies" efectuați setările dorite - confirmați 

• Google Chrome, a se consulta în acest sens 

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de) Meniu - Setări - Setări extinse - la 
secțiunea "Protecția datelor" faceți clic pe "Setări conținut" - la secțiunea "Cookies" 
bifați rubricile dorite – confirmați 

• Safari, a se consulta în acest sens  

(https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE) Safari - Setări - Protecția 
datelor - la secțiunea "Cookies și datele paginii web" efectuați setările dorite – 
confirmați 

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%253DDesktop&amp;amp;hl=de
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%253DDesktop&amp;amp;hl=de
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%253DDesktop&amp;amp;hl=de
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

