
1. Despre politica de utilizare a cookie-urilor

Politica de Cookie-uri de fata vizeaza paginile de internet detinute de Electromagnetica SA (www.elma-led.ro,

www.electromagnetica.ro).

 Electromagnetica si partenerii sai utilizeaza diverse tehnologii pentru a aduna si a memora informatii atunci

cand vizitezi  un serviciu, iar  asta poate include utilizarea de cookie-uri  sau a tehnologiilor similare pentru

identificarea browser-ului sau dispozitivului.  De asemenea, folosim aceste tehnologii  pentru a colecta si  a

memora informatii  atunci  cand interactionati  cu servicii  pe care noi  le oferim partenerilor  nostri,  cum ar fi

servicii de reclama ce pot aparea pe alte site-uri.

2. Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt mici fisiere scrise de un website, care sunt depozitate local, in browserul, calculatorul sau

device-ul mobil al dvs.

Ele sunt instalate in echipamentul folosit de dumneavoastra si nu actioneaza precum un program. Sunt fisiere

pasive, care nu reprezinta un pericol, nu intra in categoria virusilor si nu poate accesa continutul din sistemul

dumneavoastra.

3. Care este rolul lor? La ce folosesc cookie-urile?

Cookie-urile  se  folosesc  pentru  a  oferi  anumite  functionalitati  pentru  fiecare  utilizator  al  site-ului  si  de

asemenea, ne permit sa imbunatatim pagina web si experienta fiecarui vizitator in parte. Ele contribuie la felul

in care va este livrata publicitatea relevanta cat timp vizitati paginile noastre, ajuta la memorarea produselor pe

care le aveti plasate in cosul de cumparaturi pe website, sau va pot pastra o sesiune de logare pe website

activa, daca optati pentru a nu inchide respectiva sesiune.

4. Cookie-urile contin date personale? 

Cookie-urile în sine nu solicită informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, în cele mai multe 

cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi colectate prin utilizarea Cookie-

urilor doar pentru a facilita anumite functionalităti pentru utilizator.

Pentru a afla mai multe despre politica noastra de confidentialitate va rugam accesati Politica de 

confidentialitate de pe site-urile nostre.

5. Durata de viata a unui cookie?

Durata de stocare a unui cookie variaza in functie de obiectivul cu care acesta este plasat.

Cookie-urile de sesiune – sunt folosite pentru o singura sesiune fiind retinute doar pe durata unei singure vizite

a site-ului de catre utilizator, nefiind stocate dupa ce utilizatorul a parasit website-ul.

Cookie-uri permanente – aceste cookie-uri sunt stocate pe o durata mai lunga si sunt utilizate cand utilizatorul 

revine pe website.
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Toate aceste categorii de cookie-uri pot fi sterse de catre utilizator in orice moment prin intermediul setarilor 

browser-ului. Daca nu se schimba setarile din browser, navigarea in website inseamna in mod automat 

utilizarea de cookie-uri. Gasiti mai jos indicatii pentru oprirea cookie-urilor.

6. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea, refuzul de a accepta utilizarea cookie-urilor pot face anumite site-uri dificil de vizualizat.

Browser-ele actuale ofera utilizatorilor posibilitatea de a schimba si administra setarile privind utilizarea cookie-

urilor. Puteti accesa aceste setari din meniul browser-ului pe care il utilizati. Pentru mai multe detalii privind 

administrarea cookie-urilor din browserul dumneavoastra puteti accesa sectiunea “Ajutor” a browser-ului.

Pentru a seta cookie-urile urmati pasii de mai jos in functie de browser-ul folosit. Este posibil ca setarile sa fie 

foarte putin diferite in functie de versiunea folosita.

In browser-ul Chrome:

 In coltul din dreapta-sus dati click pe menu-ul Chrome > Settings.

 Scroll pana in josul paginii, click pe “Show advanced settings”.

 In sectiunea „Privacy”, click pe butonul “Content settings”.

 In sectiunea „Cookies”, alegeti setarile preferate.

 Stergere cookies: Pentru a sterge cookie-urile dati click pe “All cookies and site data…” pentru a

vedea lista cu toate cookie-urile pe care Chrome le are stocate pe hard-disk. Aici puteti sterge cookie-

urile individual sau chiar pe toate odata selectand “Remove All.”

In browser-ul Mozilla Firefox:

 Click pe butonul menu si alegeti “Preferences”.

 Selectati “Privacy” din menu-ul lateral.

 Din combo “History” alegeti “Use custom settings for history”

 Marcati  “Accept  cookies  from sites”  pentru  a permite  cookies  sau demarcati  pentru  a nu  permite

folosirea cookies. Daca intampinati probleme cu cookies atunci la “Accept” alegeti “Never”.

 Stergere cookies: Daca dati click pe “Show Cookies…” se va deschide o noua fereastra unde puteti

selecta si sterge unul sau mai multe cookies simultan.

In browser-ul Internet Explorer 11

 Selectati rotita din dreapta sus a browser-ului, apoi alegeti Internet Options.

 Click pe tab-ul “Privacy”, selectati “Advanced”

 Setati  Accept/  Block/ Prompt in functie de necesitati  atat  pentru “First-party Cookies” cat si  pentru

“Third-party Cookies“. Tot aici puteti bifa “Always allow session cookies” daca doriti. Apasati OK dupa

ce ati facut setarile.

 Stergere cookies: Pentru a sterge toate cooki-urile alegeti tab-ul “General” din “Internet Options” si

dati click pe “Delete…” din tab-ul “Browsing History”. Bifati “Cookies and Website Data” si dati click pe

Delete.


