POLITICA DENTCOF RESEARCH PRIVIND MODULELE COOKIE
DENTCOF RESEARCH foloseşte module cookie pentru a îmbunătăţi serviciile pentru dumneavoastra. Unele module cookie
sunt esenţiale pentru funcţionarea unor servicii, altele sunt utile pentru a strânge informaţii cu privire la folosirea site-ului
web (statistici), pentru ca noi să putem face site-ul mai bun şi mai util pentru dumneavoastra. Unele module cookie sunt
temporare şi vor dispărea când inchideti browserul, altele rămân în computer o perioadă mai lungă de timp.
Unele module cookie sunt necesare exclusiv pentru funcţionarea site-ului, în timp ce altele sunt folosite pentru a îmbunătăţi
activitatea şi experienţa dumneavoastra de utilizator.
Modulele cookie se folosesc pentru:







A reţine detaliile tale de conectare;
Siguranţa conexiunii atunci când eşti conectat;
A asigura aspectul unitar al site-ului;
A îmbunătăţi performanţa site-ului web;
A îmbunătăţi experienţa utilizatorului;
Îţi permit să distribui şi să apreciezi conţinut;

Modulele cookie sunt utilizate pentru a îmbunătăţi serviciile, de exemplu:





Permit funcţionarea unor servicii specifice, cum ar fi plata, care nu ar fi posibilă fără acele module cookie;
Permit unui serviciu să recunoască dispozitivul tău de navigare, pentru ca tu să nu introduci aceleaşi informaţii de mai
multe ori în timpul unei activităţi;
Măsoară modul în care vizitatorii folosesc diverse servicii, pentru ca acestea să poată fi făcute uşor de utilizat,
asigurând totodată o capacitate suficientă pentru ca serviciile să fie rapide;
Analizează informaţiile pentru a ne ajuta să înţelegem cum folositi serviciile on-line, pentru ca noi să le putem
îmbunătăţi;

Dacă alegeti să nu folositi module cookie când vizitati site-ul, unele funcţii şi pagini nu funcţionează aşa cum e de aşteptat.
Dacă doriti să ştergeti modulele cookie din computer, accesează instrucţiunile din meniul browserului folosit, făcând click pe
butonul "Help" (Ajutor).
Mai multe informaţii despre module cookie şi despre cum să le stergeti şi să le controlati gasiti pe siteul www.aboutcookies.org sau făcând click pe butonul "Help" (Ajutor) din meniul browserului.
Sunt modulele cookie sigure?
Deși cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului utilizatorului de Internet, ele nu pot accesa/citi alte informații aflate
în respectivul calculator. Cookie-urile nu sunt viruși.
Ele sunt doar mici fișiere text; nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. Astfel, nu se pot auto-copia, nu se
pot răspândi în alte rețele pentru a genera acțiuni și nu pot fi folosite pentru răspândirea de viruși.
Cookie-urile nu pot căuta informații în calculatorul utilizatorului, însă ele stochează informații de natură personală. Aceste
informații nu sunt generate de către cookie-uri, ci de către utilizator, în momentul în care acesta completează formulare
online sau utilizează sisteme de plăți electronice, etc. Deși, de regulă, informațiile sensibile sunt protejate pentru a nu putea
fi accesate de persoane neautorizate, este însă posibil ca astfel de persoane să intercepteze informațiile transmise între
browser și site-ul web.

PARTNERS IN EXCELLENCE

1|

Dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul ca DENTCOF RESEARCH poate culege și păstra date statistice și anonime,
fără a identifica persoanele care vizitează acest Site.
Când vizitați Site-ul, serverul de web înregistrează automat date cum ar fi numele furnizorului dumneavoastră de servicii
internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Aceste date sunt anonime, fără a exista nicio asociere între acestea și datele
dumneavoastră personale.
În vederea îmbunătățirii experienței de navigare online și pentru a ne asigura că serviciul este relevant pentru nevoile
dumneavoastră, Site-ul folosește module cookie și serviciu de analiză web Google Analytics (aparținând companiei Google
Inc.). Google Analytics colectează și prelucrează informații statistice pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a
site-ului și pentru elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului. Pentru a colecta aceste date, Google folosește cookieuri, dar adresa IP transmisă de către browser-ul din care accesați Site-ul în Google Analytics nu va fi asociată cu alte date
deținute de către Google sau de către DENTCOF RESEARCH.
Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin ștergerea modulelor cookie din computer (accesați instrucțiunile din meniul
browser-ului folosit, făcând click pe butonul Help ⁄ Ajutor). Dacă alegeți să nu folosiți module cookie când vizitați site-ul,
unele funcții și pagini nu vor funcționa corespunzător.
Mai multe informații despre politica de utilizare a modulelor cookie, puteți găsi în Politica DENTCOF RESEARCH privind
modulele cookie.
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