Politica de cookies
Ce este un “cookie”?

Termenul „cookie” se referă la tehnologiile bazate pe principiul stocării și accesării de
informații privind terminalul Internet (PC, laptop, tabletă) al utilizatorului.
Fișierele cookie reprezintă fișiere de text care conțin cantități mici de informații care sunt
preluate în terminalul utilizatorului când acesta vizitează un site web, în măsura în care
utilizatorul acceptă folosirea acestor fișiere.
Principala utilitate a fișierelor cookie este aceea de a permite unui website să recunoască
echipamentul unui utilizator. Acestea conțin informații care fac legătura între un utilizator al
paginii web și un webserver (website-ul). Dacă un utilizator accesează acel website din nou,
webserverul va citi informația stocată anterior.

Informații generale despre cookies

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai
multe detalii despre natura, utilizarea și administrarea fișierelor cookie utilizate de site-ul
www.iscoada.com.
În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și ele nu se regăsesc în prezenta
secțiune, ne puteți scrie la contact@iscoada.com.
În cele mai multe cazuri, fișierele cookie nu identifică în mod direct utilizatorii de Internet, ci
terminalul de pe care aceștia au accesat anumite pagini web.
Durata de viață a acestor fișiere cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru
care sunt plasate. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune de lucru și
nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce altele sunt reținute și
informațiile stocate sunt refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website.
Cu toate acestea, fișierele cookie pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin
intermediul setărilor browserului. Mai multe informații în legătură cu modalitatea în care
puteți dezactiva sau șterge cookies se regăsesc mai jos, în secțiunea “Cum se pot dezactiva
sau șterge fișierele cookie?”
Website-ul www.iscoada.com folosește doar fișiere cookie proprii pentru a furniza
utilizatorilor o experiență mult mai bună de navigare pe site și servicii adaptate nevoilor și

interesului fiecărui utilizator (precum personalizarea anumitor setari, sau secțiunea de
newsletter).

Ce tipuri de cookie folosește site-ul nostru

- Fișiere cookie analitice. Acestea ne permit să aflăm numărul de utilizatori ai website-ului
nostru și modul în care aceștia navighează website-ul. Acest tip de fișiere cookie are rolul de
a ne ajuta să îmbunătățim modul în care funcționeaza website-ul www.iscoada.com,
asigurând, spre exemplu, ca utilizatorii sa gaseasca ușor ceea ce caută. Toate informațiile
colectate de acest tip de cookie sunt anonime și au ca scop ameliorarea funcționării websiteului nostru.
- Fișiere cookie funcționale. Acestea sunt folosite pentru recunoașterea utilizatorilor atunci
când aceștia vizitează website-ul www.iscoada.com și ne permit personalizarea conținutului
website-ului pentru a facilita navigarea utilizatorilor și prin care să reținem preferințele
acestora (spre exemplu, adresa de email dacă utilizatorul se abonează la newsletter). Toate
informațiile colectate de aceste fișiere cookie au ca scop ameliorarea experientei utilizatorilor
în folosirea website-ului.
- Fișiere cookie pentru performanță. Cookie-urile de performanță colectează date anonime
despre vizitele utilizatorilor pe site în scopuri statistice. Ele nu conțin informații personale și
sunt utilizate pentru a îmbunătăți experiența ta pe acest site. Informațiile oferite de aceste
tipuri de cookie-uri ne ajută să înțelegem cum utilizezi site-ul. Spre exemplu, dacă ai mai
vizitat site-ul până acum sau nu, la ce pagini te-ai uitat sau cum ne-ai găsit. Putem folosi
aceste informații pentru a ne îmbunătăți serviciile și a-ți oferi o experiență cât mai plăcută.

Furnizorii utilizați de noi pentru plasarea de cookies

Utilizăm următorii furnizori pentru cookies:

1. Serviciile Google

Iscoada folosește tehnologia oferită de Google Inc., cu sediul in 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”) pentru serviciile de analiză
(Google Analytics) precum și pentru plug-in-urile de socializare.

Informațiile colectate de Google în legătură cu folosirea acestui site de către dumneavoastră
(spre exemplu, URL-ul de trimitere, tipul browserului dumneavoastră, setările de limbă,
sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului) vor fi trimise pe servere Google

unde vor fi stocate și analizate. Aceasta servere pot fi situate inclusiv în Statele Unite ale
Americii.
Google este certificat în conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigură un
nivel adecvat de protecție a datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Google
în SUA. Pentru mai multe informații despre modul în care Google prelucrează datele cu
caracter personal, vă rugăm să consultați Google Privacy Policy.

2. Serviciile Facebook

Iscoada folosește tehnologia oferită de Facebook Inc, 1601 South California Avenue, Palo
Alto, CA 94304, USA (”Facebook”) pentru serviciile de targetare precum și pentru plug-inurile de socializare.
Datele colectate de Facebook sunt stocate pe servere situate în UE și în afara UE, respectiv
în Statele Unite ale Americii. Facebook este certificată în conformitate cu standardele EUUS Privacy Shield, care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor în ceea ce privește
prelucrarea datelor de către Facebook în SUA. Pentru mai multe detalii cu privire la modul în
care Facebook prelucrează datele cu caracter personal, vă rugam să consultați
https://www.facebook.com/privacy.
3, Serviciile MailChimp
MailChimp este un serviciu de mailing și management oferit de The Rocket Science Group,
LLC. Află mai multe detalii despre politica de confidențialitate MailChimp aici.

Cum se pot dezactiva sau șterge fișierele cookie?

Utilizatorii pot dezactiva fișierele cookie activând din browser opțiunea care permite refuzul
setărilor tuturor sau anumitor fișiere cookie.
Chiar dacă utilizatorii dezactivează unul sau mai multe fișiere cookie analitice, este în
continuare posibil sa folosim informațiile colectate de aceste fișiere cookie înainte de
dezactivarea lor, însă vom înceta să folosim fișierele cookie dezactivate pentru a colecta în
continuare informații.
Utilizatorul are posibilitatea de a seta opțiunile browser-ului terminalului Internet pentru ca
aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poate seta browser-ul să accepte cookie-uri de
la un site anume.
Setarile care oferă posibilitatea dezactivării/ștergerii fișierelor cookie se găsesc de regulă în
"opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browserului terminalului Internet al utilizatorilor.
Concret, pentru a modifica opțiunile fișierelor cookie ale website-ului www.iscoada.com,

utilizatorul poate accesa meniul „Options” („Opțiuni”) sau pe cel „Preferences” („Preferințe”)
al browserului.

Securitate și probleme legate de confidențialitate

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele
de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergerea automată după ce
utilizatorul a vizitat un anumit site.
Utilizatorul trebuie să se asigure că browserul este mereu updatat. Multe dintre atacurile
informatice bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi
ale browserelor. Cu o înțelegere clară a modului de operare a cookie-urilor și a beneficiilor
pe care acestea le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți
naviga cu încredere pe Internet.

