
1 
 

POLITICĂ PRIVIND UTILIZAREA MODULELOR COOKIE PE SITE-UL GERI.RO 

 

Informații suplimentare despre fișierele cookie 

Dorim să îţi oferim o experiență online cât mai interactivă. În acest scop, folosim module cookie sau tehnici 

similare. Este important ca tu să știi ce module cookie folosește site-ul nostru și în ce scop. Aceasta va ajuta 

la protejarea confidențialității tale, asigurând totodată ușurința de utilizare a siteului nostru web. 

 

Ce reprezintă modulele cookie? 

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe computer de către site-urile web pe care le accesați. 

Sunt utilizate pe scară largă pentru a face site-urile web să funcționeze mai eficient, precum și pentru a 

furniza informații proprietarilor site-ului. Tabelul de mai jos explică modulele cookie pe care le folosim și de 

ce. 

Cookies 

Folosim un instrument de cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a obține consimțământul pentru cookie-

urile opționale pe care le folosim. 

Cookie-urile necesare funcționalității, securității și accesibilității sunt setate și nu sunt șterse de instrument. 

 

 

Tip cookie: Necesare (2) 

Cookie-urile necesare ajută la buna funcționare a website-ului, permițând funcții precum navigarea 
paginilor sau facilitează accesul la zone securizate ale website-ului. Website-ul nu poate funcționa 
corespunzător fără aceste cookie-uri. 
Nume Cookie Furnizor Descriere Tip Valabilitate Date trimise 

către 
PHPSESSID Cookiebot Păstrează 

starea sesiunii 
utilizatorului la 
solicitările 
paginii 

HTTP Per sesiune Italia (adecvat 
sub 
Regulamentul 
GDPR al EU) 

thirdPartyC 
ookiesEnabl ed 

purechat.com Determină 
dacă 
utilizatorul a 
optat pentru 
cookie-uri din 
terțe părți 

HTTP 1 zi Statele Unite 
(neadecvat sub 
Regulamentul 
GDPR al EU) 

Tip cookie: Statistici (4) 

Cookie-urile de statistici ajută deținătorii website-ului să înțeleagă modul în care utilizatorii 
interacționează cu website-ul, colectând informații în mod anonim în rapoarte. 
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Google Analytics 

Când vizitați www.editurasolomon.ro, folosim un serviciu terț, Google Analytics, pentru a colecta informații 

standard despre jurnalul de internet și detalii despre modelele de comportament ale vizitatorilor. Facem 

acest lucru pentru a afla lucruri precum numărul de vizitatori ai diferitelor părți ale site-ului. Aceste informații 

sunt procesate doar într-un mod care nu identifică direct pe nimeni. Nu facem și nu permitem Google să facă 

nicio încercare de a afla identitățile celor care vizitează siteul nostru web. 

 

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shield), Google declară că 

respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de 

Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terță 

parte prelucrează informațiile în numele Google.  

În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu 

niciun fel de alte date deținute de Google. 

Serviciile Google includ și rapoarte privind eficacitatea eforturilor noastre publicitare (inclusiv la nivelul 

serviciilor), datele demografice și interesele utilizatorilor noștri și caracteristicile de livrare inter-dispozitive 

ale publicității online atunci când dețineți un Cont Google și publicitate 3 | P a g e personalizată (denumite 

Nume 
Cookie 

Furnizor Descriere Tip Valabilitate 
Date trimise 
către 

ga 
Google 
 

Înregistrează un ID unic care 
este folosit pentru a genera 
date statistice cu privire la 
modul în care utilizatorul 
folosește website-ul. 

HTTP 
2 ani 
 

Statele Unite 
(neadecvat 
sub 
Regulamentul 
GDPR al EU) 
 

_gat 
Google 
 

Utilizat de către Google 
Analytics pentru a declanșa 
request rate-ul. 
 

HTTP 1 zi 

Statele Unite 
(neadecvat 
sub 
Regulamentul 
GDPR al EU) 

_gid 
 
Google 

Înregistrează un ID unic care 
este folosit pentru a genera 
date statistice cu privire la 
modul în care utilizatorul 
folosește website-ul. 
 

HTTP 
1 zi 
 

Statele Unite 
(neadecvat 
sub 
Regulamentul 
GDPR al EU) 
 

collect 
 

 
googleanalytics.c 
om 
 

Folosit pentru a trimite date 
către Google Analytics 
despre dispozitivul și 
comportamentul 
vizitatorului. Urmărește 
vizitatorul peste tot 
dispozitive și canale de 
marketing. 
 

Pixel 
Per sesiune 
 

Statele Unite 
(neadecvat 
sub 
Regulamentul 
GDPR al EU) 
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în cele ce urmează „reclamele personalizate”). În acest caz, baza legală a prelucrării este reprezentată de 

consimțământul pe care l-ați acordat Google (art. 6, alin. 1, lit. a) din GDPR).  

Vă puteți opune colectării sau analizei datelor dumneavoastră de către Google Analytics descărcând și 

instalând insertul (plug-in) de navigator disponibil prin următorul link: 

www.tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Datele trimise de către noi și corelate cookie-urilor, identificatorilor utilizatorilor (de ex. ID-ul de utilizator) 

sau identificatorilor de publicitate vor fi șterse automat după 14 luni.  

Pentru mai multe informații despre termenii și condițiile Google Analytics, vizitați: 

www.google.com/analytics/terms.   

 

Cum puteți gestiona sau dezactiva modulele cookie din browser  

Poți gestiona preferințele cookie din fereastra pop-ul din site-ul nostru sau din setările browserului.  

Majoritatea browser-lor vă permit: 

• să vedeți ce cookie-uri aveți și să le ștergeți în mod individual  

• să blocați cookie-uri ale unor terțe părți  

• să blocați cookie-uri ale anumitor site-uri  

• să blocați setarea tuturor cookie-urilor  

• să ștergeți toate cookie-urile atunci când închideți browser  

Dacă dezactivezi toate modulele (noastre) cookie din setările browserului, este posibil ca anumite secțiuni 

sau funcții ale site-urilor noastre web să nu funcționeze, deoarece browserul ne poate împiedica să setăm 

module cookie necesare pentru funcționarea site-ului. Prin urmare, îți recomandăm să nu dezactivezi toate 

modulele cookie din browserul web. 

În lista de mai jos poți găsi mai multe informații despre cum să dezactivezi modulele cookie sau cum să 

gestionezi setările modulelor cookie pentru browserul pe care îl utilizezi:  

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

• Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allowcookies  

• Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 
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http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allowcookies
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

