
Politica privind utilizarea cookie-urilor  

 

Site-ul www.arctic.ro utilizeaza cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor sai o experienta mai buna 

de navigare si servicii adaptate intereselor fiecarui vizitator. Va prezentam mai jos informatiile 

necesare pentru a va aduce la cunostinta detaliile legate de plasarea, utilizarea si administrarea 

cookie-urilor utilizate de site-ul www.arctic.ro 

Similar, in mediul online, exista si alte site-uri, pagini personalizate inclusiv pe platforme ale 

tertelor parti (cum ar fi Facebook sau YouTube) si aplicatiilor accesate sau utilizate prin 

asemenea site-uri sau platforme ale tertelor parti ("Site-uri Arctic") care sunt operate de sau in 

numele Arctic S.A. si care folosesc cookie-uri conform celor prezentate mai jos. 

 Aplicabilitatea acestei Politici 

Aceasta Politica se aplica site-ului www.arctic.ro   

De asemenea, pentru identitate, informatiile din aceasta Politica se aplica si altor Site-uri Arctic, 

care sunt operate de sau in numele Arctic S.A. Pe toate aceste Site-uri Arctic altele decat 

www.arctic.ro sunt plasate informatii de utilizare a fisierelor cookies reflectand aceasta Politica. 

  

Utilizand acest site si alte Site-uri Arctic, sunteti de acord cu modul de utilizare de catre noi a 

cookie-urilor, in conformitate cu aceasta Politica privind utilizarea Cookie-urilor. 

 

Daca nu sunteti de acord cu modul nostru de utilizare a cookie-urilor, trebuie sa setati 

corespunzator setarile browser-ului dumneavoastra, sau sa nu utilizati acest site sau alte Site-uri 

Arctic  

 

Decuplarea cookie-urilor pe care le utilizam ar putea afecta experienta dumneavoastra ca 

utilizator pe acest site si alte Site-urile Arctic  

 

 Ce sunt cookie-urile? 

Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, formate din litere si numere, care vor fi stocate pe 

computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza 

internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de catre un web-server, unui browser 

(ex: Internet Explorer, Chrome). 

  

Cookie-urile sunt complet “pasive” (nu contin programe software, virusi sau spyware si nu poat 

accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului). 

  

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Durata de 

existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate 

accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat web-serverului 

respectiv.  

 

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. 

 

 

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:  

http://www.arctic.ro/
http://www.arctic.ro/
http://www.arctic.ro/
http://www.arctic.ro/


(i) cookie-uri de sesiune: sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului 

web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul 

respectiv sau inchide fereastra browserului  

(ii) cookie-uri persistente: sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament 

si sunt activate din nou cand vizitati site-ul care a creat acel cookie specific. Cookie-

urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il 

viziteaza utilizatorul la momentul respective. Acestea sunt cunoscute sub numele de 

“third party cookies” respectiv cookie-uri plasate de terti.  Acestea memoreaza 

interesele unui utilizator pentru a livra publicitate cat mai relevanta pentru acesta. 

 

 Care este durata de viata a unui cookie? 

 

Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, in functie de scopul pentru care acesta 

este plasat. Unele cookie-uri sunt menite unei singure utilizari (cum este cazul cookie-urilor de 

sesiune), prin urmare nu sunt mentinute odata ce utilizatorul paraseste site-ul. Alte cookie-uri 

sunt mentinute si reutilizate de fiecare data cand utilizatorul revine pe site (cookie-uri 

persistente). Totusi, cookie-urile pot fi sterse de utilizator in orice moment prin utilizarea 

setarilor browser-ului.  

 

 Ce sunt cookie-urile plasate de terti? 

Unele sectiuni de continut ale unor site-uri pot fi furnizate prin cookie-uri ale tertilor cum este 

cazul unei reclame. Astfel de cookie-uri pot fi plasate pe site si sunt denumite cookie-uri plasate 

de terti intrucat nu sunt plasate de proprietarul site-ului. Astfel de terti sunt la randul lor obligati 

sa respecte reglementarile legale aplicabile si politicile de confidentialitate ale proprietarului site-

ului respectiv.   

 

 De ce sunt cookie-urile importante pentru internet? 
  

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la 

generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui 

utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de 

folosit.Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate 

online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate 

prin comportamentul de navigare.Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu 

necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): 

1. Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii. 

2. Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor. 

3. Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family 

mode,functii de safe search). 

4. Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame 

pentru un anumit utilizator pe un site. 

5. Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator. 

6. Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit 

nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge 

pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile 

deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor. 

  



 Ce tipuri de cookie-uri folosim? 
  

Accesand acest site se pot plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri: 

– de performanță a site-ului: acestea retin preferintele utilizatorului pe acest site.  

– de analiză a vizitatorilor: acestea ne spun daca ati mai vizitat acest site pana acum; browserul 

ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. 

– pentru geotargetting: acestea sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti, 

sunt complet anonime si sunt folosite doar pentru targetarea continutului.   

– de înregistrare: acestea ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu, ne arata contul cu care sunteti 

inregistrat si daca aveti permisiunea pentru un anumit serviciu.   

– pentru publicitate: pe baza acestora putem afla daca ati vizualizat sau nu o reclama online, ce 

tip de reclama si cat timp a trecut de cand ati vizualizat aceasta reclama.  

 

  

 

Cookie-urile contin 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 pot fi 

colectate prin utilizarea Cookie-urilor  doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru 

utilizator. Pentru detalii legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, va rugam sa 

consultati Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila la urmatorul 

link: www.arctic.ro/privacy. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul 

persoanelor neautorizate la ele. 

  

 Cum puteti modifica setarile cookie din browser-ul dumneavoastra? 
  

Stergerea Cookie-urilor 
  

Aplicatiile folosite pentru accesarea paginilor web permit salvarea Cookie-urilor pe terminal in 

mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-

urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand 

Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile 

de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). 

Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web. 

Majoritatea browserelor ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se 

gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. 

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea 

“ajutor” a browserului pentru mai multe detalii. 

Cookie settings in Internet Explorer 

Cookie settings in Firefox 

Cookie settings in Chrome 

Cookie settings in Safari 

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: 

http://www.youronlinechoices.com/ro/ 

 

 

Link-uri utile 

Pentru a afla mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam 

urmatoarele linkuri: 

http://support.microsoft.com/kb/196955
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.youronlinechoices.com/ro/
http://www.youronlinechoices.com/ro/


Microsoft Cookies guide 

All About Cookies 

http://www.youronlinechoices.com/ro/ 

http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-

datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-

electronice/oug-13-2012.html 
 

In cazul in care doriti sa ne adresati orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, va rugam sa 

ne contactati in scris accesand formularul de contact la adresa https://www.arctic.ro/contacts/  

sau la urmatoarea adresa de posta: Arctic Găești, str. 13 Decembrie nr. 210, județul Dâmbovița. 
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