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Ce sunt cookie-urile
Așa cum este o practică obișnuită cu aproape toate site-urile web profesionale, acest site folosește cookieuri, care sunt fișiere minuscule care sunt descărcate pe computerul dvs., pentru a vă îmbunătăț i experiența.
Această pagină descrie ce informații adună, cum le folosim și de ce uneori trebuie să stocăm aceste cookie uri. De asemenea, vom împărtăși modul în care puteți împiedica stocarea acestor cookie-uri, totuși acest
lucru poate reduce sau „rupe” anumite elemente ale funcționalității site-urilor.
Cum folosim cookie-urile
Folosim cookie-uri dintr-o varietate de motive detaliate mai jos. Din păcate, în majoritatea cazurilor, nu
există opțiuni standard în industrie pentru dezactivarea cookie-urilor fără a dezactiva complet
funcționalitatea și caracteristicile pe care le adaugă acestui site. Este recomandat să lăsați pe toate cookie urile dacă nu sunteți sigur dacă aveți nevoie de ele sau nu în cazul în care sunt folosite pentru a furniza un
serviciu pe care îl utilizați.
Dezactivarea modulelor cookie
Puteți împiedica setarea cookie-urilor ajustând setările browserului dumneavoastră (consultați Ajutorul
browserului dumneavoastră pentru a afla cum să faceți acest lucru). Rețineți că dezactivarea cookie -urilor
va afecta funcționalitatea acestui site și a multor alte site-uri web pe care le vizitați. Dezactivarea cookieurilor va duce, de obicei, la dezactivarea anumitor funcționalități și caracteristici ale acestui site. Prin
urmare, este recomandat să nu dezactivați cookie-urile.
Cookie-uri legate de cont
Dacă vă creați un cont la noi, atunci vom folosi cookie-uri pentru gestionarea procesului de înscriere și
administrarea generală. Aceste cookie-uri vor fi de obicei șterse atunci când vă deconectați, dar în unele
cazuri pot rămâne ulterior pentru a vă aminti preferințele de site când sunteți deconectat.
Cookie-uri legate de autentificare
Folosim cookie-uri atunci când sunteți autentificat, astfel încât să ne amintim acest fapt. Acest lucru vă
împiedică să vă conectați de fiecare dată când vizitați o pagină nouă. Aceste cookie-uri sunt de obicei
eliminate sau șterse atunci când vă deconectați, pentru a vă asigura că puteți accesa funcții și zone
restricționate numai atunci când sunteți autentificat.
Cookie-uri legate de newslettere prin e-mail
Acest site oferă servicii de abonare la newsletter sau e-mail, iar cookie-urile pot fi folosite pentru a vă aminti
dacă sunteți deja înregistrat și dacă să afișați anumite notificări care ar putea fi valabile numai pentru
utilizatorii abonați/dezabonați.
Cookie-uri legate de sondaje
Din când în când, oferim sondaje și chestionare utilizatorilor pentru a vă oferi informații interesante,
instrumente utile sau pentru a înțelege mai exact baza noastră de utilizatori. Aceste sondaje pot folosi
cookie-uri pentru a reține cine a participat deja la un sondaj sau pentru a vă oferi rezultate exacte după ce
schimbați paginile.
Cookie-uri legate de formulare
Atunci când trimiteți date printr-un formular, cum ar fi cele găsite în paginile de contact sau formularele de
comentarii, cookie-urile pot fi setate pentru a reține detaliile utilizatorului pentru corespondența viitoare.
Cookie-uri pentru preferințele site-ului
Pentru a vă oferi o experiență grozavă pe acest site, vă oferim funcționalitatea de a vă seta preferințele
pentru modul în care funcționează acest site atunci când îl utilizați. Pentru a vă aminti preferințele, trebuie

să setăm cookie-uri astfel încât aceste informații să poată fi apelate ori de câte ori interacționați cu o pagină
este afectată de preferințele dumneavoastră.
Cookie-uri ale terților
În unele cazuri speciale folosim și cookie-uri furnizate de terți de încredere. Următoarea secțiune detaliază
ce cookie-uri terță parte le-ați putea întâlni prin acest site.
Acest site folosește Google Analytics, care este una dintre cele mai răspândite și de încredere soluții de
analiză de pe web pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizați site-ul și modalitățile prin care vă putem
îmbunătăți experiența. Aceste module cookie pot urmări lucruri precum cât timp petreci pe site și paginile
pe care le vizitezi, astfel încât să putem continua să producem conținut captivant.
Pentru mai multe informații despre cookie-urile Google Analytics, consultați pagina oficială Google
Analytics.
Analizele terților sunt folosite pentru a urmări și măsura utilizarea acestui site, astfel încât să putem continua
să producem conținut captivant. Aceste cookie-uri pot urmări lucruri precum cât timp petreci pe site sau
paginile pe care le vizitezi, ceea ce ne ajută să înțelegem cum putem îmbunătăți site-ul pentru tine.
Din când în când testăm noi funcții și facem modificări subtile modului în care este livrat site-ul. Când încă
testăm funcții noi, aceste cookie-uri pot fi folosite pentru a ne asigura că primiți o experiență consecventă
în timp ce vă aflați pe site, asigurându-ne în același timp că înțelegem ce optimizări apreciază cel mai mult
utilizatorii noștri.
Pe măsură ce vindem produse, este important pentru noi să înțelegem statistici despre câți dintre vizitatorii
site-ului nostru realizează o achiziție și, prin urmare, acesta este tipul de date pe care aceste cookie-uri le
vor urmări. Acest lucru este important pentru dvs., deoarece înseamnă că putem face previziuni de afaceri
cu precizie care ne permit să ne monitorizăm costurile publicitare și ale produselor pentru a as igura cel mai
bun preț posibil.
Serviciul Google AdSense pe care îl folosim pentru s erve advertising folosește un cookie DoubleClick
pentru a difuza reclame mai relevante pe web și pentru a limita numărul de ori când vi se afișează un anumit
anunț.
Pentru mai multe informații despre Google AdSense, consultați întrebările frecvente oficiale Google
AdSense privind confidențialitatea.
Mai mulți parteneri fac publicitate în numele nostru și cookie-urile de urmărire a afiliaților ne permit pur și
simplu să vedem dacă clienții noștri au ajuns pe site prin intermediul unuia dintre site -urile noastre
partenere, astfel încât să le putem credita în mod corespunzător și, dacă este cazul, să le permită partenerilor
noștri afiliați să ofere orice bonus pe care l-ar putea. vă oferă pentru a face o achiziție.
De asemenea, folosim butoane și/sau plugin-uri pentru rețelele sociale pe acest site care vă permit să vă
conectați la rețeaua socială în diferite moduri. Pentru ca acestea să funcționeze următoare le site-uri de
socializare, vor seta cookie-uri prin intermediul site-ului nostru, care pot fi utilizate pentru a vă îmbunătăți
profilul pe site-ul lor sau pentru a contribui la datele pe care le dețin în diferite scopuri prezentate în
confidențialitatea lor respectivă. politici.
Mai multe informatii
Sperăm că asta v-a clarificat lucrurile și, după cum sa menționat anterior, dacă există ceva de care nu sunteți
sigur dacă aveți nevoie sau nu, este de obicei mai sigur să lăsați cookie-urile activate în cazul în care
interacționează cu una dintre funcțiile pe care le utilizați pe site-ul nostru.
Cu toate acestea, dacă încă căutați mai multe informații, ne puteți contacta prin una dintre metodele noastre
de contact preferate:

Email: targul.liceelor@sapphiregroup.ro
Telefon: 0752/220/337

