Politica privind utilizarea cookie în PsihoProfile
(actualizat: 8 noiembrie 2019)

Informațiile prezentate în continuare - Politica privind utilizarea cookie în PsihoProfile - au scopul
de a aduce la cunoștința beneficiarilor mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea
cookie-urilor și tehnologiile similare folosite pe www.psihoprofile.ro.
Începând cu intrarea în vigoare a Regulamentului European 2016/679 privind protecția și prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), SC Expert Network Services
SRL , cu sediul în Iaşi, str. Barbu Lăutaru nr.11, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub
numărul J22/1164/2002, CUI RO14961700 înțelege să informeze, în mod specific și la zi despre toate
datele care sunt colectate pe site-ul PsihoProfile (www.psihoprofile.ro), cu scopul colectării ca și
despre unde și cui sunt transmise aceste date.

1. Ce sunt ”Cookie”/ "Internet Cookie"
Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur și simplu
"cookie" ), este un fișier de tip text de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat
pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează
site-urile pe care le vizitează.
Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text și nu sunt alcătuite din bucăți de cod,
așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. Un cookie conține informații de tip text care
fac legătura între un browser web (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Cookie-urile
asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și servicii confortabile utilizatorilor: ex –
opțiunile privind limba site-ului, coșurile de cumpărături, preferințele în materie de confidențialitate
online sau publicitate relevantă.
Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat.
Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt
reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de
fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate acestea,
cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
Cookie-ul este instalat automat la folosirea unui browser, prin solicitarea emisă de către un webserver a unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe
software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului). În
general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de
acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat
un anumit site.
Pentru a ști și înțelege mai multe despre cookie-uri, inclusiv cum le puteți sterge de pe calculatorul
sau dispozitivul dumneavoastră, puteți să accesați: https://www.cookiebot.com/en/internetcookies/

2. De ce utilizăm module cookie?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea
unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator.La
fel ca majoritatea companiilor, folosim pe site-ul PsihoProfile tehnologia de colectare a informațiilor
care ne ajută să îmbunătățim experiența utilizatorului și produsele și serviciile noastre. Modulele
cookie pe care le folosim, permit site-ului PsihoProfile să funcționeze în parametri și ne ajută să
înțelegem ce informații și servicii sunt utile pentru dumneavoastră.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele facilități sau servicii ale PsihoProfile
inaccesibile, imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți
mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și
interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

3. Cum utilizăm modulele cookie?
Toate modulele cookie utilizate de noi se încadrează în una din următoarele categorii principale de
module cookie:


Module cookie strict necesare

Aceste module cookie sunt strict necesare pentru a vă permite să navigați pe site-urile noastre.
Acestea sunt folosite pentru a vă furniza conținut în calitate de utilizator și pentru a vă pune la
dispoziție produsele și serviciile pe care le-ați solicitat.
Aceste module cookie sunt esențiale pentru a facilita descărcarea sau transmiterea de informații pe
dispozitivul dumneavoastră, astfel încât să puteți naviga pe site-urile noastre, să le utilizați funcțiile și
să reveniți la paginile vizitate anterior. Dacă nu acceptați aceste module cookie, această acțiune
poate afecta performanța site-ului web sau secțiuni ale acestuia.
Unele dintre aceste module cookie colectează într-adevăr datele dumneavoastră cu caracter
personal pentru a putea funcționa. Acestea pot colecta următoarele tipuri de date cu caracter
personal: adresa IP; date de localizare; identificarea dumneavoastră ca utilizator autentificat pe siteurile noastre.
Aceste module cookie nu rețin preferințele sau numele dumneavoastră de utilizator după încheierea
vizitei curente. Aceste module cookie sunt șterse după închiderea browserului (a sesiunii de
navigare).


Module cookie de funcționalitate;

Aceste module cookie sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe site-urile noastre,
permițându-ne să vă reținem opțiunile și ajutându-ne să oferim funcții optimizate. Acestea
îmbunătățesc, de asemenea, funcționalitatea site-urilor noastre prin stocarea preferințelor
dumneavoastră. Modulele cookie funcționale înregistrează informații despre opțiunile
dumneavoastră (cum ar fi preferința legată de limbă) și ne permit să furnizăm funcții personalizate.
Modulele cookie funcționale expiră după maximum 2 ani. Modulele cookie de funcționalitate pot fi
șterse din istoricul browserului în orice moment, înainte de data expirării acestora


Module cookie de performanță;

Aceste module cookie sunt folosite pentru colectarea de informații despre utilizarea site-ului. Astfel
de module cookie sunt utilizate pentru a furniza date statistice agregate despre vizitatorii site-urilor
noastre. Aceste date statistice sunt utilizate în scopuri interne, pentru a ne ajuta să testăm și să
optimizăm performanțele site-urilor noastre, pentru oferirea unei experiențe mai bune utilizatorului.
În anumite cazuri, unele dintre aceste module cookie sunt gestionate de terțe părți, cum ar fi Google
Analytics. Aceste terțe părți nu au capacitatea de a utiliza aceste module cookie în alte scopuri decât
cele specificate mai sus și nu pot efectua nicio identificare cu aceste module cookie.
Modulele cookie de performanță sunt valabile pe perioade variabile. Anumite module cookie de
performanță sunt șterse după închiderea browserului, în timp ce altele au o perioadă de valabilitate
nedeterminată. Astfel de module cookie pot fi șterse în orice moment folosind setările browserului.

4. Care sunt Cookie folosite de noi
Tabelul de mai jos descrie fiecare cookie utilizat pe www.psihoprofile.ro, inclusiv rolul acestuia. Nu
vom utiliza cookie-uri în alte moduri cele indicate aici.
Tabel cu descriea fiecărui cookie utilizat pe website
Tabel cu descriea fiecărui cookie utilizat pe website
Denumire Cookie

Scop

Tip

Durata

Furnizor

.ENAUTH

Functionalitatea
„păstrează-mă
autentificat”

Persistent

1 zi

psihoprofile.ro

ASP.NET_SessionId

Păstrarea sesiunii
curente active până
la închiderea
browserului

Transient

Session

psihoprofile.ro

5. Cum puteți controla sau elimina modulele cookie?
Pentru a utiliza site-ul PsihoProfile (www.psihoprofile.ro) și toate facilitățile oferite de acesta,
cookie-urile menționate în tabelul anterior trebuie instalate. Daca doriți să dezactivați oricare
cookie, veți putea înca naviga pe acest site dar anumite facilități pot fi dezactivate. Majoritatea
browser-elor (e.g. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari si Google Chrome) au activate in mod
automat cookie-urile și, dacă nu operați nicio modificare, aceasta va însemna ca acceptați
configurarea inițială a browser-ului și activitatea cookie-urilor. Daca nu sunteți de acord cu acestea,
puteți să modificați configurația browser-ului și să limitați sau sa dezactivați cookie-urile urmărind, în
funcție de tipul de browser, instrucțiunile de mai jos sau din alte surse similare:
 Setări cookie în Firefox







Setări cookie în Chrome
Setări cookie în Edge
Setări cookie în Internet Explorer
Setări cookie în Safari
Setări cookie în Opera

Mai multe detalii despre cookie-uri, inclusiv despre modul în care le puteți sterge de pe calculatorul
sau dispozitivul dumneavoastră, puteți să accesați: https://www.cookiebot.com/en/internetcookies/.

6. Cum actualizăm Politica de cookie?
Vom actualiza prezenta Politica de cookie ori de câte ori este necesar pentru a reflecta
feedbackul clienților și modificările produselor și serviciilor noastre. Când vom posta modificări,
vom revizui data „Ultimei actualizări” din partea de sus a acestor precizări. Dacă modificările
sunt semnificative, vă vom trimite o notificare prin e-mail în care vom sublinia aceste modificări
și vă vom cere, din nou, acordul dumneavoastră.

7. Documente și informații asociate:
1. Politica de confidențialitate PsihoProfile
2. Politica de cookies PsihoProfile (prezentul document)
3. Termenii și condițiile de utilizare PsihoProfile
Dacă ai întrebări despre modul în care utilizăm modulele cookie, ne poți contacta la adresa de email:
contact@psihoprofile.ro

8. Exprimarea acordului de utilizare a serviciilor PsihoProfile
Prin semnarea acordului de la finalul documentului Termenii și condițiile de utilizare PsihoProfile,
beneficiarul declară că este de acord Politica de cookies PsihoProfile.

