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Politica fisierelor cookie 

Humano – 1.03.2019 
 
 
 
INFORMAŢII DESPRE COOKIE-URI 

  

1. Ce este un cookie? 

 
Un cookie este un fisier de mici dimensiuni, format in general din litere si cifre, ce poate fi 
descarcat in memoria unui terminal (computer sau alt echipament folosit pentru navigare 
online - telefon mobil, tableta, etc), atunci cand utilizatorul acceseaza un anumit site web. 
 
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet 
Explorer, Chrome, Safari) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau 
spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). 

 
Cookie-urile pot fi permanente (acestea se numesc cookie-uri persistente), caz in care raman 
in computer pana cand le stergi, sau temporare (acestea se numesc cookie-uri de sesiune), 
caz in care dureaza numai pana cand inchizi navigatorul (browser-ul) 

 

2. De ce folosim cookie-uri? 

 

Folosim cookie-uri pentru a va permite sa navigati mai eficient pe site-ul Humano.ro, pentru 

a memora preferintele dumneavoastra (autentificare, limba, tip de browser, sistem de 

operare, etc.) si pentru a va imbunatati experienta de fiecare data cand accesati site-ul nostru. 

 

Folosim cookie-urile pentru a analiza modul in care interactionati cu site-ul si continutul afisat, 

cum navigati in site si care sunt preferintele dumneavoastra. Monitorizand activitatea online 

a utilizatorului putem stabili profiluri de utilizatori, care pot fi ulterior folosite in scopuri de 

marketing. Pentru a face acest lucru permitem tertelor parti aprobate sa foloseasca cookie-

uri sau alte tehnologii similare in aceste scopuri.  

 

Utilizam tehnologia de tip cookie pentru a oferi un serviciu online mai bun si personalizat.  

 

3. Ce tipuri de cookie-uri folosim 

 

Pentru a va oferi cele mai bune servicii de fiecare data, folosim atat cookie-uri "permanente", 

cat si "cookie-uri de sesiune". 

 

Cookie-urile permanente servesc pentru a va oferi o navigare mai buna pe site-ul nostru. 

Dezactivarea acestor cookie-uri nu afecteaza posibilitatea utilizarii site-ului. 
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Datele stocate in cookie-urile de sesiune sunt valabile numai pentru vizita dumneavoastra 

curenta si ofera posibilitatea utilizarii depline a serviciilor disponibile pe site-ul nostru. 

 

In baza functiei si scopului pentru care sunt utilizate fisierele de tip cookie utilizam 

urmatoarele categorii de cooke-uri: 

a) Fisiere de tip cookie absolut necesare - va permit sa navigati pe website si sa ii utilizati 

functiile de baza. Aceste fisiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea 

Website-urilor, in speta si a site-ului Humano.ro  

b) Fisiere de tip cookie privind functionalitatea - utilizate pentru a va recunoaste atunci 

cand reveniti pe Website-ul nostru si ne permit sa va oferim functii imbunatatite si 

personalizate, cum ar fi reamintirea preferintelor dumneavoastra. Aceste fisiere de tip 

cookie colecteaza informatii anonime si nu pot urmari navigarile dvs. pe alte site-uri 

web.  

c) Fisiere de tip cookie analitice (statistice/ de monitorizare), privind performanta - ne 

permit sa recunoastem si sa numaram utilizatorii si sa colectam informatii despre 

modul in care este utilizat website-ul (de exemplu cookie-urile folosite prin Google 

Analytics, pentru a analiza paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des si ce 

continut consuma, paginile de intrare in site, paginile de exit, etc ).  

d) Fisiere de tip cookie privind marketing si identificarea publicului tinta - inregistreaza 

vizita dvs. pe Website-ul nostru, paginile pe care le-ati vizitat si link-urile pe care le-ati 

accesat. Vom utiliza aceste informatii pentru a va oferi reclame mai relevante pentru 

dvs. si interesele dvs. De asemenea, acestea sunt utilizate pentru a limita frecventa cu 

care puteti vedea o reclama si pentru a ajuta la masurarea eficientei campaniilor 

publicitare.  

e) Alte tipuri de fisiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. Va vom informa prin 

politicile noastre actualizate daca sunt utilizate orice alte tipuri de cookies. 

 

 

 4. Cum poti opri fisierele cookies? 

  

Cele mai multe browsere sunt setate implicit sa accepte cookie-uri, dar va puteti retrage 

consimtamantul privind fisierele de tip cookie in orice moment. In acest scop, puteţi sa blocaţi 

sau eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setarilor browserului dvs. web sau prin 
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utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie de terti, sau urmand instrucţiunile specifice 

pentru categoriile de cookie din secţiunile urmatoare.  

In cazul in care doriti sa blocati cookie-urile, unele functionalitati ale site-ului vor fi oprite, iar 

acest lucru poate genera anumite disfunctionalitati sau erori in folosirea site-ului nostru. 

 

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 utilizati 

setarile privind preferintele din browser-ul dvs. web. De obicei, puteti gasi setarile de navigare 

referitoare la fisiere de tip cookie in meniurile „Optiuni”, „Instrumente” sau „Preferinte” din 

browserul web pe care il utilizati pentru a accesa Website-ul nostru. In functie de browserele 

web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fisierele de tip cookie. Pentru 

a obtine mai multe informatii, va rugam sa vizitati website-ul browserelor dvs.: 

 

• Internet Explorer - Setari – Optiuni internet – Confidentialitate; 

• Firefox  - Instrumente – Confidentialitate – Setari; 

• Chrome – Optiuni – Setari Avansate – Confidentialitate – Setari  

• Safari – Preferinte - Confidentialitate - Setari  

Daca doriti sa stergeti cookie-urile deja stocate pe dispozitivul dumneavoastra o puteti face 

prin stergerea datelor temporare de navigare din fiecare browser.  

 

5. Contin Cookie-urile 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 pentru a facilita anumite functionalitati 

pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul 

persoanelor neautorizate la ele. 

 

 6. Linkuri si informatii suplimentare utile 

Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam 
urmatoarele linkuri: 

Microsoft Cookie Guide 
All About Cookies 

https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
http://www.allaboutcookies.org/
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Ultima actualizare: 1 martie 2019. 

 

Politica poate suferi modificari in mod constant, insa vom avea grija sa notificam orice 

schimbare prin actualizarea noii variante pe site-ul nostru. Va rugam sa consultati periodic 

aceasta Politica pentru orice modificari. 
 


	INFORMAŢII DESPRE COOKIE-URI

