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Politica privind cookie-urile descrie modul în care Aflofarm („noi” sau „nouă”)
foloseşte cookie-uri sau tehnologii similare pentru a colecta şi stoca informaţii
atunci când vizitaţi website-ul www.aflofarm.ro sau când primiţi e-mailuri de la
noi. Pentru informaţii suplimentare privind practicile noastre privind
confidenţialitatea, vă rugăm să consultaţi Politica noastră de confidenţialitate.
Ce sunt cookie-urile?
Ca și cele mai multe site-uri web pe care le vizitați, atunci când vizitaţi website-ul
nostru, deschideţi un e-mail primit de la noi sau vizualizaţi serviciile noastre
online, Aflofarm sau un terţ autorizat vă poate trimite un cookie. Cookie-urile sunt
mici fişiere text aflate în directorul browser-ului dumneavoastră care pot fi plasate
în dispozitivul dumneavoastră. Atunci când este accesat website-ul, un cookie
plasat pe un dispozitiv va trimite informaţii părţii care a plasat acel cookie.
Fiecare cookie va conţine în mod obişnuit numele domeniului de la care provine
cookie-ul, „durata de viaţă” a acestuia şi valoarea (de obicei un număr unic).
Pentru mai multe explicaţii amănunţite despre ce sunt cookie-urile şi cum
funcţionează ele, vizitaţi www.aboutcookies.org sau www.allaboutcookies.org.
De ce sunt utile cookie-urile?
Cookie-urile permit unui website să recunoască un dispozitiv al unui utilizator și
să-și amintească acțiunile și preferințele dvs. (cum ar fi detaliile de conectare,
limba, dimensiunea fontului și alte preferințe de afișare) pe o perioadă de timp,
oferind o experienţă personalizată. Un cookie poate permite proprietarului unui
website să afle dacă un computer (şi probabil utilizatorul aceluia) a mai vizitat
site-ul anterior. Cookie-urile ajută la eficientizarea unui website, permit rularea de
funcţionalităţi suplimentare şi furnizează website-ului informaţii suplimentare
despre vizita dumneavoastră.
Pe cât posibil, se iau măsuri de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la
cookie-urile noastre și la tehnologii similare.. Un identificator unic garantează că
doar noi și / sau furnizorii noștri autorizați de servicii au acces la datele cookieurilor.

Adrese IP și URL-uri

O adresă IP este un identificator unic pe care anumite dispozitive electronice îl
utilizează pentru a identifica și a comunica între ele pe internet. Când vizitați siteurile noastre, este posibil să vedem adresa IP a dispozitivului pe care îl utilizați
pentru a vă conecta la internet utilizând un beacon web. Utilizăm aceste
informații pentru a determina locația fizică generală a dispozitivului și pentru a
înțelege din ce regiuni geografice vin vizitatorii site-ului nostru. Putem folosi
aceste informații pentru a schimba modul în care vă prezentăm site-urile noastre
pentru a vă îmbunătăți vizita.
Un URL (identificator de resurse uniform) este un identificator sau o adresă unică
pentru fiecare resursă de pe internet, de fapt adresa pentru pagina web pe care
o vizitați. Vom folosi aceste informații pentru a vedea ce site-uri și pagini sunt
vizitate și modul în care navigați prin site-ul nostru.

Cookie-urile website-ului original şi cookie-uri ale website-urilor terţe
Website-ul nostru poate plasa cookie-uri ale site-ului original (first party cookies)
şi poate permite terţilor să plaseze cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră.
Diferenţa dintre un cookie al site-ului original (first party cookie) şi un cookie al
unui terţ (third party cookie) rezidă în controlul părţii care serveşte cookie-ul.
Cookie-urile site-ului original sunt cookie-uri specifice website-ului care le-a
creat. Utilizarea lor ne permite să avem un serviciu eficient şi să urmărim modele
de comportament al vizitatorilor pe website. Pe de altă parte, cookie-urile siteurilor terţe sunt plasate pe dispozitivul dumneavoastră de un terţ (adică nu de
Aflofarm). Chiar dacă noi putem permite accesul terţilor la website pentru a plasa
astfel de cookie-uri pe dispozitivele utilizatorilor, noi nu deţinem controlul asupra
informaţiilor furnizate de acele cookie-uri, nici nu avem acces la respectivele
date. Astfel de informaţii sunt controlate în întregime de respectivul terţ, în
conformitate cu politica sa de confidenţialitate.
Cookie-uri de sesiune şi persistente
Website-urile noastre pot salva în dispozitivul dumneavoastră module cookie-uri
de sesiune sau persistente. Diferenţa dintre cookie-urile de sesiune şi cele
persistente se referă la cât timp durează cookie-ul. Cookie-urile de sesiune sunt
cookie-uri care în mod normal expira la terminarea sesiunii de browser. Cookieurile persistente, sunt, după cum sugerează şi numele, persistente şi vor dura şi
după ce închideţi browserul. Acest lucru permite un acces mai rapid şi mai
comod la website-ul nostru.
Legătura dintre datele furnizate de cookie-uri şi alte date

Informaţiile culese prin utilizarea unui cookie nu sunt legate de nici un fel de
identificator direct cu caracter personal (de ex. nume sau adresă de e-mail),
decât dacă deveniţi client al Aflofarm. Odată ce introduceţi datele personale pe
site-urile noastre (de ex. prin abonarea pentru primirea de informaţii de la noi) noi
putem lega acele date cu caracter personal de cookie-uri sau alte date asociate
vizitei(lor) dumneavoastră pe website-urile noastre. Înainte ca noi să facem acest
lucru, vă vom înştiinţa cu privire la aceasta şi vă vom solicita consimţământul sau
vă vom acorda dreptul de opoziţie, conform cerinţelor legii.
Cookie-uri strict necesare
Aceste cookie-uri sunt esenţiale pentru a putea parcurge pagina de Internet şi ai utiliza funcţiile, precum accesarea zonelor de siguranţă ale paginii de Internet,
utilizarea un coș de cumpărături sau utilizarea serviciile de facturare electronică.
Module cookie analitice
Aceste module cookie colectează informaţii cu privire la modul în care utilizatorii
folosesc o pagină de Internet, de exemplu care pagini sunt accesate cel mai
frecvent de către vizitatori şi dacă aceştia primesc mesaje de eroare de la
paginile de Internet. Aceste module cookie nu colectează informaţii care
identifică un vizitator. Toate informaţiile acestor module cookie sunt colectate ca
informații agregate şi, în consecinţă, sunt anonime. Acestea sunt utilizate numai
pentru îmbunătăţirea modului de funcţionare a unei pagini de Internet,
asigurându-ne de exemplu că utilizatorii găsesc cu ușurință ceea ce caută.
Modulele cookie de funcţionalitate
Aceste module cookie permit unei pagini de Internet să memoreze alegerile
făcute de dvs. (precum numele dvs., limba sau regiunea) şi să ofere funcţii
îmbunătăţite, personalizate, cum ar fi să vă salutăm după nume și să ne amintim
preferințele dvs. (de exemplu limba sau regiunea dvs.). Informaţiile pe care
aceste module cookie le colectează ar putea fi anonime şi nu pot oferi detalii cu
privire la activitatea dvs. de navigare pe alte pagini de Internet.
Module cookie de targetare sau publicitate
Aceste module cookie sunt utilizate pentru transmiterea de reclame mai
relevante pentru dvs. şi domeniile dvs. de interes. Acestea sunt, de asemenea,
utilizate pentru limitarea numărului de vizionări a unei reclame, precum şi pentru
a facilita determinarea eficienţei unei campanii publicitare. Acestea sunt plasate
de reţelele noastre de publicitate cu acordul Aflofarm. Ele memorează faptul că

aţi vizitat o pagină de Internet, iar această informaţie este partajată cu alte terte
parti precum agenţiile de publicitate.
Adeseori, modulele cookie de targetare şi publicitate sunt condiţionate de
funcţionalitatea site-ului pus la dispoziţie de către cealaltă parte. Puteți șterge
aceste cookies utilizând setările din meniul „Setări” al browser-ului
dumneavoastră. Puteți accesa opțiunea „Ajutor” din browserul dumneavoastră
pentru mai multe detalii despre cum puteți dezactiva/șterge modulele cookie deja
existente la dumneavoastră în calculator sau despre cum puteți schimba setările
acestor module cookie.
Dezactivarea, ştergerea şi respingerea cookie-urilor
Dacă nu doriţi terţii să plaseze cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră, mulţi
dintre ei oferă modalităţi de respingere.
În plus, majoritatea browserelor de web permit, într-o anumită măsură,
controlarea majorităţii cookie-urilor prin intermediul setărilor browserului. Puteţi
refuza utilizarea de cookie-uri selectând în browserul dumneavoastră setările
adecvate care refuză cookie-urile. De asemenea, prin intermediul browserului
puteţi şterge cookie-urile existente. Vă rugăm să vizitaţi următoarele website-uri
pentru a afla mai multe (în funcţie de browserul folosit): Firefox, Internet Explorer,
Google Chrome şi Safari.
Totuşi, vă rugăm să reţineţi că dacă dezactivaţi cookie-urile, este posibil să nu
puteţi folosi toate funcţionalităţile website-urilor noastre. În special, puteţi avea
acces limitat la unele zone sau beneficia de o experienţă diferită.
De asemenea, puteţi dezactiva oricând JavaScript. Reţineţi că unele
caracteristici ale website-urilor noastre nu vor funcţiona corect decât dacă sunt
activate cookie-urile şi JavaScript, iar unele arii ale website-urilor noastre nu vor
funcţiona deloc.
Tehnologii similare
Există şi alte tehnologii care îndeplinesc funcţii similare cookie-urilor. Printre
acestea se numără web beacons şi clear gifs. Acestea sunt de obicei imagini
grafice transparente plasate pe un site sau pe un e-mail. Acestea sunt folosite în
combinație cu cookie-uri pentru a măsura acțiunile vizitatorilor pe site-urile web.
Când noi vă trimitem newslettere sau alte mesaje, folosim aceste tehnologii
astfel încât să putem urmări dacă emailul a fost deschis sau numărul de
accesări.

Pentru a determina capacitatea utilizatorului de a primi un e-mail în format
HTML, pe lângă confirmarea deschiderii aceluia, Aflofarm include un „web
beacon” în majoritatea mesajelor e-mail în format HTML pe care le trimite. Un
web beacon (de fapt o mică imagine .gif) este activat atunci când un e-mail în
format HTML este deschis, prin intermediul unei cereri de imagine către
serverele noastre. Această capabilitate ajută pe Aflofarm să trimită e-mailuri întrun format pe care utilizatorii îl pot citi şi permite Aflofarm să urmărească numărul
total de e-mailuri deschise. Un web beacon nu colectează date cu caracter
personal. Utilizatorii care nu doresc să primească mesaje e-mail cu web beacon
pot alege să primească e-mailurile în format text (non-HTML).
Contact
Pentru mai multe informaţii privind utilizarea de cookie-uri şi tehnologii similare
de către noi, vă rugăm să ne contactaţi:
Aflofarm România SRL
Bucuresti, Str. Robert K.Koch nr. 8 sector 5, România
Tel: +40726732904
E-mail: office@aflofarm.ro

