POLITICA DE UTILIZARE A MODULELOR COOKIE

Site-ul www.viaroom.ro foloseste cookie-uri, atat proprii cat si plasate de terti (third party cookies),
pentru o mai buna experienta de navigare a vizitatorilor.

 Ce sunt cookie-urile si cum functioneaza?
Cookie-urile reprezinta o cantitate mica de date ce este transmisa intre un expeditor si un destinatar. Un
cookie este creat si interpretat de catre expeditor, in timp ce destinatarul doar il pastreaza si il trimite
inapoi daca expeditorul o cere.
Atunci cand navigati pe internet, expeditorul este serverul care gazduieste un site web si destinatarul
este navigatorul de internet (browser) al utilizatorului care viziteaza acel site. Scopul lor este de a
identifica utilizatorul, de a verifica activitatea lui din trecut pe acel site si de a oferi continut specific
bazandu-se pe aceste date.
Cand un utilizator viziteaza un site pentru prima data, serverul stocheaza un anumit cookie în
navigatorul de internet (browser) al acestuia. La toate vizitele succesive acestei prime vizite, serverul isi
va cere cookie-ul pentru a-l citi si a incarca o anumita configuratie a site-ului web care sa fie cea mai
potrivita pentru acel utilizator.
Puteti vedea cookie-urile ca pe o eticheta pe care serverele le aplica fiecarui utilizator, citindu-le apoi
pentru a identifica utilizatorii.
Cookie-urile nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, în cele mai multe
cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

 Ce tipuri de cookie foloseste acest website?
Site-ul www.viaroom.ro foloseste doua tipuri de cookie:
- Cookie-uri de sesiune
- Cookie-uri persistente (proprii, dar si plasate de terti)
Cookie-urile de sesiune – sunt stocate temporar in istoricul browser-ului, care le memoreaza pana la
momentul in care utilizatorul paraseste website-ul respective, sau inchide fereastra browser-ului.
Cookie-urile persistente - sunt stocate, in functie de durata prestabilita, pe harddisk-ul unui computer
sau echipament.
Folosim aceste module cookie pentru a salva preferințele de navigare ale utilizatorului pe acest site,
dar si pentru pastrarea produselor rezervate in cosul de cumparaturi. Durata lor de viata este de 30 de
zile.
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Cookie-urile persistente (plasate de terti) - pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele
unui utilizator, astfel incat sa ii fie livrat continut cat mai relevant.
Pot proveni de la urmatorii terti: Google, Start Counter si Youtube.
Pentru setarile cookie-urilor generate de terti si pentru mai multe informatii privind confidentialitatea
legata
de
publicitatea
online,
IAB
Romania
pune
la
dispozitie
urmatorul
site: http://www.youronlinechoices.com/ro/

 Cookie-urile pot fi dezactivate?
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri face ca unele functionalitati ale site-ului sa fie oprite, site-ul
devenind impracticabil sau dificil de vizitat si folosit.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta
browser-ul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Insa, spre exemplu, daca nu esti inregistrat
folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

 Cum pot fi dezactivate cookie-urile din browser-ele pentru Desktop?
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se
gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browser-ului.







Microsoft Internet Explorer 6/7/8 (sistem de operare Windows XP/Vista)
selectare Instrumente din bara principală,
apoi selectare Opţiuni Internet
click pe Confidenţialitate
se aleg setările dorite
click pe OK pentru a salva setările






Microsoft Internet Explorer 8/9 (sistem de operare Windows 7)
click pe pictograma Setări (dreapta sus)
click pe Opţiuni Internet
click pe Confidenţialitate şi apoi se aleg opţiunile
click pe Aplicare şi apoi pe OK pentru salvarea preferinţelor




Google Chrome
click pe pictograma cheie şi se selectează Opţiuni din listă
click pe tabul ”Setari avansate”
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click pe Setări privind conținutul din secțiunea Confidențialitate.
se aleg setările dorite
click pe X pentru a închide







Mozilla Firefox
se selecteaza Instrumente din bara principala,
click pe Opţiuni
click pe tabul Confidenţialitate
se aleg setarile dorite
click pe OK pentru a închide






Safari
click pe Preferinţe
click pe panoul de confidentialitate
se aleg setarile dorite
click pe X pentru a închide

 Cum pot fi dezactivate cookie-urile din browser-ele pentru telefonul mobil?







Sistem de operare Android
se porneste browser-ul
se selectează Meniu
se alege opţiunea Mai mult,
apoi se allege optiunea Setări
se bifează sau se debifează Accept cookie-uri (în funcţie de preferinţe)






Sistem de operare iOS
se selectează Setări, din ecranul de pornire
se alege Safari
click pe Accept Cookies
se aleg setarile preferate




Sistem de operare Windows Phone
click pe sageata din dreapta a telefonului
se deruleaza in jos pana la Setari
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se selectează Internet Explorer
se bifeaza sau se debifeaza Accept cookie-uri, in functie de preferinte

 Mai multe informatii despre cookie-uri se pot afla accesand urmatoarele link-uri:
 http://www.allaboutcookies.org/
 aboutcookies.org
 youronlinechoices.com/ro/
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