POLITICA PRIVIND UTILIZAREA MODULELOR COOKIE PE SITE-UL
~ Un Singur Cluj ~
1. PRELIMINARII
1.1 Această politică se referă la cookie-urile ce sunt utilizate și care rulează pe
website-ul www.unsingurcluj.ro.
2. CE SUNT COOKIE-URILE?
2.1 Site-ul web www.unsingurcluj.ro folosește module cookie pentru a oferi utilizatorului
o experienţă online intuitivă și interactivă.
2.2 Cookie-urile sunt fragmente de text plasate în dispozitivul dumneavoastră de pe
care accesaţi website-ul www.unsingurcluj.ro. Cookie-ul reprezintă un fișier de mici
dimensiuni, format din caractere alfanumerice, care va fi stocat pe computerul,
terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează
un site web ce utilizează acest element.
2.3 Această tehnologie de stocare automată a datelor este foarte răspândită și se
folosește pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare,
pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul
www.unsingurcluj.ro etc., cu scopul de a înțelege cum folosesc vizitatorii această
pagina web.
2.4 Un modul cookie nu conţine şi nu este alcătuit din fragmente de cod, în consecinţă
acesta nu poate fi rulat ori executat în nicio modalitate. Cookie-ul nu poate produce
nicio modificare în dispozitivul pe care este stocat, motiv pentru care nu poate
reprezenta nicio ameninţare pentru securitatea informaţiilor stocate în dispozitivul
dumneavoastră.

3. LA CE SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE?

3.1 Majoritatea browserelor web, telefoanelor smart și alte dispozitive adaptate navigării
pe Internet sunt, în mod normal, setate să accepte module cookie.
3.2 Cookie-urile folosite de site-ul www.unsingurcluj.ro nu solicită informații cu caracter
personal și nici nu pot duce la identificarea personală a utilizatorilor de internet ce
accesează site-ul. Datele colectate prin intermediul cookie-urilor au un caracter pur
funcțional, statistic şi obiectiv. De cele mai multe ori, dezactivarea modulelor cookie
care sunt esențiale în funcționarea website-ului poate duce la o funcționarea
incorectă, neafișarea anumitor secțiuni sau chiar la nefuncționalitatea unui website.
3.3 Aveţi la dispoziţie mai multe posibilități de administrare a modulelor cookie pe
computerul sau dispozitivul dvs. Puteţi modifica setările browserului ca să nu
accepte module cookie sau, depinzând de browserul pe care îl folosiţi, puteți fi
avertizat dacă un website încearcă să plaseze un modul cookie pe browserul dvs.

4. CE COOKIE-URI SUNT FOLOSITE PE ACEST WEBSITE
4.1 Pe site-ul www.unsingurcluj.ro sunt folosite următoarele cookie-uri:
●

_ga

●

_gat_gtag_UA_162164552_1

●

_gid

5. RECOMANDAREA NOASTRĂ
5.1 Dacă doriţi să utilizați website-ul www.unsingurcluj.ro la capacitate maximă este
necesar să acceptați modulele cookie ale acestui website. Anumite caracteristici ale
website-ul www.unsingurcluj.ro nu vor funcționa dacă respingeţi modulele cookie.
5.2 Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări în cuprinsul acestui
document. Vă rugăm să vizitați această pagină în mod regulat pentru a vă informa
asupra acestora și a noilor informații.
5.3 De asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că de fiecare dată când vom modifica
prezenta secţiune, vom menţiona în antetul/subsolul paginii data la care a avut loc
ultima actualizare.

RECOMANDĂRI IMPLEMENTARE
●

În momentul în care o persoană accesează site-ul, pe pagina iniţială trebuie să
apară pop-up-ul cu privire la Cookies. În acest pop-up, persoana este anunţată că
site-ul foloseşte cookies şi este invitată să îşi dea acordul cu privire la utilizarea
lor. De menţionat este faptul că prebifarea căsuţelor privind consimţământul este
greşită. Utilizatorul trebuie să îşi dea acordul în mod valabil, ceea ce înseamnă că
el trebuie să bifeze sunt / nu sunt de acord, iar apoi să apese butonul ”OK”.

●

Acest pop-up trebuie să apară de fiecare dată când o persoană accesează site-ul.

●

În textul din pop-up trebuie introdus şi un hyperlink, care, odată accesat, să
redirecţioneze către Politica privind utilizarea Cookies.

