
Politica de utilizare cookies 

 
Paginile noastre de web folosesc cookie-uri. 

Continuarea navigarii pe acest site, reprezinta acceptul tau de utilizare a cookie-urilor. 

 

Informatii utile 

 
Ce sunt cookie-urile? 

 

Cookie-urile sunt fisiere mici sau parti dintr-un fisier salvate pe calculatorul/ terminalul mobil al 

unui utilizator de internet, create si ulterior, citite de catre aplicatia web, care pot contine 

informatii ce au un caracter personal (cod de identificare al utilizatorului, preferinte 

personalizate sau un istoric al paginilor vizitate).  

Site-urile folosesc cookie-uri pentru a facilita oferirea catre utilizatori a unor functionalitati care 

nu puteau fi indeplinite in lipsa acestora de protocolul http, protocol de tip text care este cel 

mai des utilizat pentru accesarea informatiilor in internet de pe servere Web (www). Aceste 

functionalitati constau in managementul sesiunilor utilizatorilor, pastrarea unei sesiuni 

autentificate, pastrarea preferintelor pe o pagina vizitata, a produselor intr-un cos de 

cumparaturi si altele.  

 

Tracking Cookie 

 

Site-ul www.raiffeisenfactory.ro contine „tracking cookie”-uri, care inregistreaza preferintele 

web ale utilizatorilor, ajutand proprietarii aplicatiilor web sa ofere vizitatorilor acestora un 

continut adecvat si/sau reclame diferentiate. Browserele web ofera functionalitati care permit 

utilizatorilor sa opteze ca preferintele lor sa nu fie inregistrate.  

Paginile web folosesc servicii de tracking cookie pentru a personaliza si imbunatati relatia 

stabilita prin utiliziarea de catre vizitatori a acestui site (ex. pentru accesul rapid la informatiile 

de interes, optimizarea meniurilor de navigare, etc.).  

Cand accesezi site-ul ca vizitator, un cookie este trimis catre browser-ul tau de internet si salvat 

pe hard-disk-ul computerului tau, dar poti bloca salvarea cookie-urilor prin modificarea 

setarilor borowser-ului tau. Poti bloca utilizarea oricarui cookie din setarile browserului tau.  

 

Lista completa a modulelor cookie este:  

JSESSIONID - identificarea sesiunii 

disclaimerCookie -  acceptarea politicii de confidentialitate 

last-section – ultimul segment vizitat  

welcomeCookie – prezentarea ecranului initial 

_ga – utilizat pentru Google Analytics 

_dc_gtm_UA-6377567-1 – utilizat pentru Google Tag Manager & Analytics. 

 

Datele colectate sunt informatii statistice generale (inclusiv date demografice cum ar fi de 

exemplu: genul, varsta, provenienta). Folosim Google Analytics, un serviciu de analiza web, 

oferit de Google, Inc. (“Google”) http://www.google.com/analytics/  pentru a analiza utilizarea 

paginilor, interactiunea cu paginile si optiunile de navigare ale vizitatorilor pe site si 

anonimizam caracteristicile analizate (cunoscute si ca indicatori de masurare web).  

 

Dand clic pe bara de navigare „Sunt de acord cu utilizarea modulelor cookie”, accepti cookie-

urile utilizate de noi.  



Daca nu esti de acord cu utilizarea modulelor cookie, poti bloca oricare cookie din setarile 

browserului tau. 

IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site cu scopul de a oferi mai multe informatii privind 

optiunile din mediul online: http://www.youronlinechoices.com/ro/  

 

Pentru informatii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal realizata de Raiffeisen Bank 

SA, acceseaza pagina Termeni legali. 

 

http://www.youronlinechoices.com/ro/

