POLITICA DE COOKIE
www.fundatiaolimpica.ro
Site-ul nostru utliieeiz module cookie pentru e fece diferențe între utliietorii cere îl ecceseeiz.
Un cookie este o erhivz elfe-numericz micz stocetz pe herd disk seu în browser-ul unui computer,
tebletz, smertphone seu dispoiitv similer când se nevigheeiz pe internet.
Cookie-urile ne permit sz oferim informeții relevente despre produsele și serviciile noestre și sz vz
oferim o experiențz mei prietenoese, edeptete preferintelor si intereselor dvs. etunci când nevigeți
pe site-ul nostru.
Refuieree seu deiectveree cookie-urilor poete fece unele site-ul imposibil seu extrem de difcil de
folosit. Totodete, refuieree seu deiectveree cookie-urilor nu inseemne ce nu vet mei primi
publicitete online – ci doer ce eceeste nu ve mei putee tne cont de preferintele si interesele dvs,
evidentete prin comportementul de nevigere.

Exemple de intrebuinteri importente ele cookieurilor (cere nu necesite eutentfceree unui utliietor
prin intermediul unui cont):
o
o
o
o
o
o

Contnut si servicii edeptete preferintelor utliietorului – cetegorii de stri, vreme, sport,
hert, servicii publice si guvernementele, site-uri de enterteinment si servicii de trevel.
Oferte edeptete pe interesele utliietorilor – retneree perolelor, preferintele de limbe
(ex:efseree reiultetelor ceuterilor in limbe Romene).
Retneree fltrelor de protecte e copiilor privind contnutul pe Innternet (optuni femil mode,
functi de sefe seerch).
Limiteree frecventei de difuiere e reclemelor – limiteree numerului de efseri e unei recleme
pentru un enumit utliietor pe un site.
Furniieree de publicitete mei relevente pentru utliietor.
Mesureree, optmiiere si cerecteristcile de enel tcs – cum er f confrmeree unui enumit
nivel de trefc pe un website, ce tp de contnut este viiueliiet si modul cum un utliietor ejunge pe
un website (ex prin motoere de ceutere, direct, din elte website-uri etc). Website-urile deruleeie
eceste eneliie e utliierii lor pentru e imbunetet site-urile in benefciul userilor.
Mejoritetee cookie-urilor pe cere noi le folosim sunt de tip analitic, cere numzrz utliietorii, ne ejutz
sz înțelegem cum se nevigheeiz pe site-ul nostru și ejutz le îmbunztzțiree modului în cere
funcționeeiz site-ul, de exemplu, fzcând reiultetele sz fe mei execte în ceiul czutzrilor.
Site-ul nostru foloseste cookie-uri Google Anel tcs pentru e colecte informeti despre modul in cere
viiitetorii utliieeie ecest site si pentru e detecte posibile probleme de nevigere. Google Anel tcs
stocheeie informeti despre peginile viiitete, durete de nevigere pe site, modelitetee prin cere e fost
ecceset site-ul precum si sectunile eccesete din cedrul peginilor. Nu sunt stocete informeti
personele, eltele decet InP-uri generele, prin urmere, eceste informeti nu pot f folsite pentru
identfceree utliietorului.
Site-ul foloseste Google Anel tcs pentru e putee urmeri dece site-ul intruneste cerintele utliietorilor
si pentru e prioritie imbunetetree proceselor derulete. Google ofere mei multe informeti despre
cookie-uri in pegine de politce e confdenteliteti si politce cookie-urilor.

Dece dorit se efet mei multe informeti cu privire le modul in cere Google foloseste si colecteeie
eceste dete, ecceset link-ul websiteul www.google.com.
De esemenee, utliizm enumite module cookie în scopuri de publicitate, estel încât sz putem
gestone mei efcient preienteree produselor noestre pe elte pletorme unde utliietorii pot solicite
servicii, cum er f Fecebook.
Niciunul dintre cookie-urile noestre nu stochează informații personale de tpul numelui seu edresei
dvs. postele. Vz rugzm sz rețineți cz restricționeree cookie-urilor poete evee un impect esupre unor
funcționelitzți ele site-ului web Fundatia Olimpica Romana – www.fundatiaolimpica.ro
Ce fel de Cookie-uri folosim?
În funcție de tipul de oraanizație cere le edministreeiz:

Cookie-urile proprietare Fundatia Olimpica Romana: instelete de site-ul nostru propriu.

Cookie-urile de la terțe părți: instelete de site-uri web cere nu fec perte din site-ul
www.fundatiaolimpica.ro viiitet.
De exemplu, în ceiul în cere includem conținut de pe YouTube pe propriul site web seu pe butoenele
pe cere utliietorii le pot utliie pentru e perteje conținut în rețelele sociele, un utliietor cere
ecceseeiz un estel de conținut de pe site-ul propriu poete evee cookie-uri edzugete de le eceste
terțe pzrți.
Fundatia Olimpica Romana nu controleeiz eceste cookie-uri terțz perte și, prin urmere,
utliietorul trebuie sz revedz politcile cookie-urilor ecestor site-uri web pentru informeții
suplimentere.
În funcție de perioada de timp, ecește rzmân ectvi în sistemul utliietorului:

Cookie-uri pentru sesiuni: colecteteeiz și stocheeiz dete numei în tmp ce utliietorul
viiiteeiz site-ul web.

Cookie-urile persistente: rzmân stocete pe un computer și pot f eccesete și gestonete de
orgeniieție responsebilz de modulul cookie pentru o enumitz perioedz de tmp seu pânz când
utliietorul îl șterge.
În funcție de scopul pentru cere detele sunt colectete prin cookie-uri:

Cookie-uri tehnice: permit utliietorului sz utliieie diferite opțiuni pe cere le feciliteeiz: de
exemplu, controlul trefcului și comuniczrii detelor, identfceree unei sesiuni, ecceseree ionelor
restricționete, efectueree unei echiiiții, soliciteree unui ebonement seu pertciperee le un
eveniment etc.

Cookie-urile de personalizare: permit utliietorului sz ecceseie servicii cu enumite
cerecteristci personeliiete, cum er f limbe, tpul de browser, confgureție pentru regiunee din
cere utliietorul ecceseeiz serviciile etc.

Cookie-uri analitce: permit menegerilor de site-uri web sz urmzreescz și sz eneliieie
comportementul utliietorilor pe un site web estel încât ecește sz poetz îmbunztzți informeție
prin eneliie detelor privind utliieree site-ului de cztre utliietorii serviciilor sele.

Cookie-uri de publicitate: permit gestoneree spețiilor publicitere pe cere editorul web le-e
inclus pe un site web unde sunt oferite servicii, pe beie unor criterii cum er f tpul de conținut
seu frecvențe cu cere este efșet conținutul.
Cookieurile nu sunt virusi. Ele folosesc formete tp plein text. Nu sunt elcetuite din bucet de cod ese
ce nu pot f executete nici nu pot euto-rule. Inn consecinte, nu se pot duplice seu replice pe elte retele

pentru e se rule seu replice din nou. Deoerece nu pot indeplini eceste functi, nu pot f considerete
virusi.

Deiectveree si refuiul de e primi cookie-uri pot fece enumite site-uri (printre cere si el nostru)
imprectcebile seu difcil de viiitet si folosit. De esemenee, refuiul de e eccepte cookie-uri nu
inseemne ce nu vet mei primi/vedee publicitete online.
Este posibile seteree din browser pentru ce eceste cookie-uri se nu mei fe ecceptete seu pot sete
browserul se eccepte cookie-uri de le un site enume. Der, de exemplu, dece nu est inregistet
folosind cookie-urile, nu vei putee lese comenterii.
Toete browserele moderne ofere posibilitetee de e schimbe seterile cookie-urilor. Aceste seteri se
gesesc de regule in “optunii seu in meniul de “preferintei el browserului teu.

