POLITICA DE UTILIZARE A
COOKIE-URILOR
Site-ul www.garantileasing.ro utilizeaza cookie-uri, pentru a le oferi utilizatorilor o
experienţă de navigare mai plăcută. În continuare, poţi citi mai multe detalii despre modul
în care cookie-urile sunt plasate, utilizate şi administrate şi poţi accesa câteva link-uri
utile pe această temă.
Cookie-urile utilizate de acest site ne oferă un feedback valoros şi ne ajută să înţelegem
mai bine nevoile vizitatorilor noştri. Informaţiile obţinute din aceste cookie-uri nu sunt
stocate în baza de date şi, odată cu închiderea browser-ului, cookie-urile sunt şterse din
calculatorul tău.

Ce este un "cookie"?
Un "Internet Cookie" (termen cunoscut si ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur
si simplu "cookie") este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi
stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care
se acceseaza Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex:
Internet Explorer, Chrome) si este complet "pasiv" (nu contine programe software, virusi
sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Cookieurile sunt apoi retrimise catre site-ul originar la fiecare vizita ulterioara sau catre un alt
site care recunoaste acel cookie. Insa 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. Rolul lor principal este de a memora alegerile facute de
un utilizator la un moment dat sau pentru a recunoaste vizitatorii frecventi ai unei pagini
web.
Exista 2 categorii mari de cookie-uri:




Cookie-uri de sesiune - care sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web, pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-site-ul
respectiv sau inchide fereastra browserului (ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont
de webmail sau pe retele de socializare)
Cookie-uri persistente - a caror stocare se face pe hard-drive-ul unui computer sau
echipament (si, in general, depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Exista
cookie-uri folosite exclusiv pentru o singura sesiune, nefiind retinute dupa ce utilizatorul a
parasit website-ul si cookie-uri retinute si reutilizate la fiecare vizita a acelei persoane pe
site-ul respectiv. Totusi, cookie-urile pot fi sterse in orice moment de catre utilizator prin
intermediul setarilor browser-ului.
Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il
viziteaza utilizatorul la momentul respectiv - cunoscute sub numele de "third party
cookies" (cookie-uri plasate de terti) - care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora
interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru
utilizatori.

Ce avantaje are utilizarea "cookie"-urilor?
Cookie-urile te ajută să te bucuri de o experienţă de utilizare îmbunătăţită, memorând
preferinţele tale legate de confidenţialitate online, opţiuni privind limba site-ului sau
publicitatea relevantă. În acelaşi timp, ne ajută să înţelegem mai bine nevoile vizitatorilor
noştri şi să ne adaptăm structura website-ului în consecinţă.
Informaţiile obţinute ne ajută să identificăm, la nivel de ansamblu, care sunt zonele în
care putem aduce îmbunătăţiri website-ului nostru, cum ar fi:





cele mai populare pagini (pentru a le putea face mai accesibile)
paginile care nu sunt folosite (pentru a îndepărta conţinutul inutil)
informaţiile care se caută (pentru a le putea pune la dispoziţia vizitatorilor)
zonele în care apar erori (pentru a le putea repara)

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, în funcţie de scopul pentru care
acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune
(session cookies) şi nu mai sunt reţinute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp
ce altele sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website
("cookie-uri permanente"). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de către un
utilizator în orice moment, prin intermediul setărilor browser-ului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite tipuri de conţinut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terţe
părţi/ furnizori (ex: un video sau o reclamă). De asemenea, terţii pot plasa cookie-uri prin
intermediul site-ului, motiv pentru care acestea se numesc "third party cookies".
Furnizorii terţi trebuie să respecte legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale
deţinătorului site-ului.

Ce tipuri de cookie-urile pot plasa terţii?



În urma unei vizite pe site-ul www. garantileasing.ro, pot fi plasate:
Cookie-uri de performanţă a site-ului - care reţin preferinţele utilizatorilor astfel încât să
nu mai fie nevoie precizarea lor la fiecare vizită pe site.
Cookie-uri de analiză - care identifică dacă vizitatorul este pentru prima oară pe acest
site sau dacă e vorba de un vizitator frecvent. Aceste informaţii ne ajută să monitorizăm
utilizatorii unici şi numărul de vizite pe site.

Alte cookie-urie ale terţelor părţi

Pe unele pagini, terţii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări
succesul unei aplicaţii sau pentru a personaliza o aplicaţie. Datorită modului de utilizare,
acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terţele părţi nu pot accesa
cookie-urile deţinute de acest site.

Cookie-urile provenite de la Google Analytics
Prezentul site foloseşte cookie-uri care pot proveni de la Google Analytics. Informaţiile
colectate de către aceste cookie-uri sunt transferate şi stocate de către Google pe
serverele proprii, în conformitate cu practicile sale de confidenţialitate. Site-ul foloseste
cookie-uri Google Analytics pentru a colecta informaţii despre modul în care vizitatorii
utilizează acest site şi pentru a detecta posibile probleme de navigare.
Google Analytics stochează informaţii despre paginile vizitate, durata de navigare pe
site, modalitatea prin care a fost accesat site-ul, precum şi sectiunile accesate din cadrul
paginilor. Nu sunt stocate informaţii personale, prin urmare, aceste informaţii nu pot fi
folsite pentru identificarea utilizatorului.
Site-ul foloseşte Google Analytics pentru a putea urmări dacă site-ul întruneşte cerinţele
utilizatorilor şi pentru a prioritiza îmbunătăţirea proceselor derulate. Google oferă mai
multe informaţii despre cookie-uri în pagina de politică a confidenţialităţii şi politica
cookie-urilor. De asemenea, Google, pune la dispoziţie un "add-on" ce oferă posibilitatea
renunţării la Google Analytics, indiferent de paginile accesate.
Pentru mai multe informaţii cu privire la modul în care Google foloseşte şi colectează
aceste date, te invităm să accesezi link-ul privacy policy.

Ce tip de informaţii sunt stocate şi accesate prin intermediul cookieurilor?
Cookie-urile păstrează într-un fişier text de mici dimensiuni informaţii care permit unui
website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaşte browser-ul până când
cookie-ul expiră sau este şters.
Cookie-ul stochează informaţii importante, care îmbunătăţesc experienţa de navigare pe
Internet (ex: setările limbii în care se doreşte accesarea unui site; păstrarea unui user
logat în contul de webmail; securitatea online banking etc.)

De ce sunt cookie-urile importante pentru navigarea online?
Website-urile încearcă să evolueze şi să-şi îmbunătăţească în mod constant serviciile
oferite, motiv pentru care cookie-urile sunt esenţiale pentru buna lor funcţionare şi pentru
adaptarea conţinutului la preferinţele şi interesele fiecărui utilizator. Refuzarea sau
dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de folosit.
Opţiunea este în întregime în mâinile utilizatorului. De exemplu, faptul că refuzi sau
dezactivezi cookie-urile nu înseamnă că nu vei mai avea acces la publicitatea online,
însă aceasta nu va mai fi la fel de relevantă (nu va ţine cont de preferinţele şi interesele
tale, rezultate în urma comportamentului online).

Securitatea şi confidenţialitatea cookie-urilor
Cookie-urile sunt complet inofensive şi nu reprezintă viruşi! Folosind formate tip plain
text, nu sunt alcătuite din bucăţi de cod, aşadar nu sunt fişiere executabile şi nu se pot
auto-rula.
Cu toate acestea, deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de
navigare al utilizatorilor pe unul sau mai multe site-uri, cookieurile pot fi folosite ca o
formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi în mod
constant marchează cookie-urile pentru a fi şterse în cadrul procedurilor de
ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
În general, browser-ele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite
niveluri de acceptare a cookie-urilor, valabilitate şi stergere automată dupa ce utilizatorul
a vizitat un anumit site.

Alte aspecte legate de securitate
Pentru a evita orice soi de probleme privind utilizarea cookie-urilor, e bine să ştii totul
despre eventualele riscuri privind securitatea. Pentru că prin intermediul lor se transmit în
mod constant în ambele sensuri informaţii între browser şi website, dacă un atacator sau
persoană neautorizată intervine pe parcursul traseului de transmitere a datelor,
informaţiile continute de cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate
întâmpla dacă browser-ul se conecteaza la server folosind o reţea necriptată (ex: o reţea
Wi-Fi nesecurizată).
Cu toate acestea, există câteva sfaturi pe care le poţi urma, pentru a-ţi asigura o
navigare în siguranţă. Dezactivarea cookie-urilor nu este o soluţie, pentru că nu-ţi va
permite accesul pe site-urile cele mai răspândite şi utilizate, printre care Youtube, Gmail,
Yahoo şi altele.
Aşadar, pentru a naviga fără griji, bucurându-te în continuare de avantajele cookie-urilor,
îţi recomandăm să:






Îţi particularizezi setările browser-ului în ceea ce priveşte cookie-urile, pentru a reflecta
un nivel confortabil al securităţii utilizării lor.
Îţi instalezi şi actualizezi constant aplicaţii antispyware.
Dacă nu te deranjeaza cookie-urile şi eşti singura persoana care foloseşte computerul,
poţi seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi al datelor
personale de acces.
Îţi updatezi mereu browser-ul, pentru că multe dintre atacurile bazate pe cookies
exploatează punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.

Pot să dezactivez cookie-urile?
Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri îţi poate limita experienţa navigării pe
internet, făcând anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat. Însă alegerea este
întotdeauna a utilizatorului.

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor.
Aceste setări se găsesc de regulă în "Opţiuni" sau în meniul de "Preferinţe" al browserului tău.

