
POLITICA DE COOKIES 

 

Ultima revizuire: Martie 2019 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare 
acordăm o atenție deosebită protejării datelor personale ale tuturor celor cu care derulăm 
operațiuni comerciale, precum și a vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul web CONVEX 
NETWORK, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului, din data de 27 aprilie 2016, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date („GDPR”). 
 
  
Ce sunt Cookie-urile? 

Site-ul CONVEX NETWORK folosește identificatori de tip Cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt 
stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere web 
utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod - așa-numit identificator (ID) cookie. Un ID 
cookie este un identificator unic al cookie-ului și se compune dintr-un șir de caractere. ID-ul cookie 
poate fi folosit pentru ca paginile și serverele Internet să fie personalizate pentru browserul de 
Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să 
diferențieze browserul individual de alte browsere de Internet, care conțin alte cookie-uri. Un anumit 
browser de Internet poate fi recunoscut și identificat folosind un cod de cookie unic. 
 
 
La ce sunt folosite Cookie-urile? 

Prin utilizarea de Cookie-uri, CONVEX NETWORK poate furniza celor care utilizează site-ul web servicii 
mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea Cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, 
informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile 
ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita 
utilizarea de către vizitatori a site-ului nostru web. Vizitatorul site-ului web care utilizează module 
cookie nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta 
este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului.  
 

Ce Cookie-uri folosim?  

În funcție de durata utilizării acestora, Cookie-urile pot fi clasificate ca „pentru sesiuni” sau 
„persistente”:  
• Cookie-urile pentru sesiuni - durează doar cât durează și sesiunea dvs. online și dispar de pe 
computer sau de pe dispozitiv când închideți browserul. 
• Cookie-urile persistente - rămân pe computer sau pe dispozitiv și după ce browser-ul este închis, 
pentru o perioadă de timp stabilită de cookie. 
 
Cookie-urile folosite de partenerii operatorului unei pagini web, incluzând fără limitări utilizatorii 
paginii web, fac obiectul Politicii de Confidențialitate respective.  
 
 
  



Modul în care sunt utilizate cookie-urile pe site-ul web CONVEX NETWORK 
 

Principalele scopuri pentru care sunt utilizate cookie-urile sunt următoarele: 
1. Cookie-urile strict necesare 

• Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru funcționarea site-ului.  

• Aceste cookie-uri nu adună informații despre dvs. care ar putea fi utilizate pentru marketing 
sau analiză (a se vedea mai jos).  

2. Cookie-uri de performanță / Analytics 

• Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii 
accesează și utilizează site-ul nostru, de exemplu - care dintre paginile CONVEX NETWORK 
sunt accesate mai des de vizitatori. Ele sunt folosite pentru a monitoriza performanța, 
pentru a raporta și pentru a furniza date care vor influența îmbunătățirile aduse site-ului. 

• De asemenea, ne pot arăta dacă ați deschis un e-mail pe care vi l-am trimis și care vizitatori 
au făcut click în e-mail pentru a vizita site-ul nostru web. 

• Cookie-urile colectează informații într-o formă anonimă, inclusiv numărul de persoane care 
vizitează site-ul, sexul și vârsta probabile ale acestora, numărul de pagini pe care le-au 
analizat, ce pagini au vizitat și cât timp au vizitat fiecare pagină. 

3. Cookie-uri funcționale 

• Aceste module cookie permit site-ului nostru să stocheze alegerile pe care le-ați făcut despre 
modul în care doriți să interacționați cu site-ul. Exemple ar fi să ținem minte dacă ați 
recunoscut notificarea privind politica de cookie-uri sau dacă ați participat deja la un studiu, 
pentru a ști că nu vă mai afișăm aceste mesaje din nou. 

4. Cookie-urile pentru marketing, publicitate și remarketing 
CONVEX NETWORK lucrează cu terțe părți care oferă reclame sau prezintă oferte în numele nostru și 
personalizează conținutul pe care îl vedeți. Modulele cookie pot fi utilizate de acele terțe părți 
pentru a vă crea un profil al intereselor dvs. și pentru a vă afișa anunțuri relevante pe alte site-uri. 
Nu se stochează informații personale în mod direct, ci se utilizează un identificator unic în browserul 
dvs. sau pe dispozitivul de internet. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, veți avea parte de conținut 
mai puțin vizat / personalizat. 
 
 
Siteul CONVEX NETWORK utilizează: 
 
Cookie-uri strict necesare: 

• CookieConsent - stochează opțiunile utilizatorului privind consimțământul de folosire de 
cookie-uri pe site-ul web. 

  
Cookie-uri de statistici de la Google Analytics, folosite pentru măsurarea informațiilor privind 
folosirea site-ului web de către utilizatori - identificarea utilizatorilor unici și detalii despre fiecare 
pagină vizitată: 

• _ga - cu valabilitate 2 ani, folosit pentru distingerea utilizatorilor individuali, 

• _gat - cu valabilitate 1 minut, nu stocheaza informații despre utilizatori individuali, 

• _gid - cu valabilitate 24 ore, folosit pentru distingerea utilizatorilor individuali. 
 
  
Ce fel de date personale sunt accesate prin cookies?  

Datele personale accesate prin utilizarea de Cookies sunt colectate doar pentru a facilita anumite 

funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul 

persoanelor neautorizate la ele. Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser 



(utilizatorul) și un web-server anume (site-ul web). Daca un browser accesează acel web-server din 

nou, serverul poate citi informația deja stocată și poate reacționa în consecință.  

Cookie-urile asigură vizitatorilor site-ului web CONVEX NETWORK o experiență plăcută de navigare și 

susțin eforturile multor site-uri web pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele 

în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba de folosire a site-ului, coșuri de 

cumpărături etc. 

 
Controlul, dezactivarea și ștergerea cookie-urilor 
 
Cele mai multe module cookie pot fi controlate din setările din browser. Puteți să: 
• Consultați cookie-urile individuale împreună cu data de expirare a acestora și să le ștergeți. 
• Blocați modulele cookie terță parte (sau să cereți să nu fie urmărite). 
• Blocați toate cookie-urile. 
• Ștergeți toate modulele cookie când închideți browserul. 
 
Dacă alegeți să blocați toate cookie-urile, funcționalitatea multor site-uri Web poate avea de suferit. 
Din acest motiv, nu recomandăm dezactivarea cookie-urilor atunci când utilizați site-ul nostru. 
 
Link-urile de mai jos vă vor îndruma la instrucțiunile de modificare a setărilor cookie-urilor în cele 
mai populare browsere: 
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
computer 
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 
• Safari pt. Mac: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac  
• Safari pentru iPhone, iPad, iPod: https://support.apple.com/en-qa/HT201265 
 
Aceasta nu este o listă exhaustivă a tuturor browserelor - consultați secțiunea „setări” sau „suport” 
pentru browserul dvs. 
 
 
 
Modificări la prezenta Notificare privitoare la Cookies 
 
Puteți afla când a fost modificată ultima dată această Politică privind modulele cookie prin 
verificarea datei menționate la „ULTIMA REVIZUIRE”, în partea de sus a acestei pagini. 
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