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POLITICA DE COOKIE-URI 

Ne bucuram de interesul dumneavoatra pentru politica noastra de cookie-uri. Protejarea datelor dumneavoastra in 

timpul utilizarii site-ului nostru web reprezinta pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, va prezentam 

in continuare, in detaliu, modul in care prelucram datele dumneavoastra. La utilizarea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal CONSULTING PARTENER SRL respecta cu strictețe prevederile legale in vigoare privind 

protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societații 

Consulting Partener SRL in limitele prevazute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise in 

continuare. Pentru detalii privind modalitatea in care va prelucram datele cu caracter personal. 

 

Politica de cookie-uri 

Acest document are ca subiect cookie-urile folosite in paginile web ale web site-ului 

http://www.scoalaoftalmologica.ro detinut de CONSULTING PARTENER SRL cu sediul social in Iasi, STR. 

ALEXANDRU SLATINEANU, NR.6, inregistrata la ONRC sub nr. J22/832/2005 cu cod unic de identificare 

17399900, denumita in continuare DIMAS EVENTS. 

  

1. Importanta cookie-urilor pentru dumneavoastra: 

Imbunatatirea experientei dumneavoastra pe site-ul nostru este principalul motiv pentru care folosim cookies. 

Acceptarea tuturor cookie-urilor din site-ul nostru creste semnificativ calitatea continutului vazut de 

dumneavoasta.  Fara aceste cookie-uri, parti din site-ul nostru nu va vor fi disponibile. Cookie-urile ne permit sa 

memoram setarile si preferintele dumneavoastra. Acest lucru faciliteaza adaptarea continutului disponibil pentru 

dumneavoastra, la fiecare revenire pe site. Acceptarea cookie-urilor contribuie semnificativ la usurinta cu care veti 

gasi informațiile cautate. Prin intermediul cookie-urilor putem recunoaște și numara vizitatorii.  Astfel, putem 

genera rapoarte statistice legate de cum este utilizat site-ul nostru. De asemenea, cookie-urile ne ajuta sa masuram 

performanța campaniilor noastre publicitare. Folosim informatiile stranse prin cookie-uri pentru a imbunatati si 

optimiza continutul site-ului special pentru dmneavoastra. 

  

2. Cookie-urile. Ce sunt si la ce se folosesc? 

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, care este emis de catre un web-server catre un web-browser (ex: Firefox, 

Chrome, Edge, Safari, Opera, Internet Explorer, etc.)  pentru a fi stocat in memoria volatila si/sau memoria 

nevolatila a computerului, telefonului, tabletei sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza web-

site-ul. Cookie-ul nu contine, virusi, spyware sau malware. Cookie-urile nu contin cod care poate fi executat sau 

autoexecutat pe terminalele dv. Cookie-urile sunt pretutindeni. Daca doriti sa navigati pe internet, cele mai multe 

site-uri folosesc cookie-uri. 

Prin intermediul cookie-urilor se poate identifica terminalul utilizatorului, tipul de web-browser folosit, setarile 

browser-ului relevante pentru cookies (gen Do Not Track) si alte informatii cum ar fi adresa ip (daca este cazul), 

zona si tara din care se face accesarea continutului, frecventa accesarii si altele. 
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Scopul folosirii acestor informatii colectate prin intermediul cookie-urilor este prezentarea continutului intr-un mod 

relevant, adaptat preferintelor utilizatorului (limba, format, etc.) si de a tine minte optiunile utilizatorului la fiecare 

revenire pe site. Totodata, cookie-urile  pot fi utilizate in realizarea de  statistici si in scopul afisarii continulului 

publicitar relevant utilizatorului. 

Din punct de vedere al necesitatii, cookie-urile se impart in doua categorii: Cele esentiale si cele neesentiale. 

 Cele esentiale sunt cookie-uri care asigura buna functionare a web-site-ului si fara de care site-ul nu 

poate functiona corect. Aceste cookie-uri trebuie acceptate pentru a naviga pe site-ul medicalmanager.ro 

si toate paginile si subdomeniile aferente. 

 Cele neesentiale sunt cookie-uri care ajuta mult la functionarea si optimizarea continutului site-ului prin 

prelucrarea si adaptarea la utilizator a informatiei. Aceste cookie-uri nu sunt absolut necesare 

functionalitatii site-ului. 

 

Cookie-urile pot fi clasificate in mai multe feluri in functie de provenienta lor. De exemplu: 

 Un cookie First party este un cookie generat si folosit doar de website-ul vizitat. De cele mai multe ori, 

aceste cookie-uri sunt cookie-uri esentiale. 

 Cookie-urile Third party sunt cookie-uri a caror provenienta este din exteriorul site-ului si a caror 

informatie nu o putem controla. De cele mai multe ori astfel de cookie-uri sunt neesentiale. Un exemplu 

de cookie-uri third party folosite de site-ul nostru este cookie-ul Google Analytics. Datele stranse prin 

intermediul acestor cookie-uri si scopul in care aceste date pot fi folosite nu este controlat de OSC. 

Politica de confidentialitate pentru Google Analytics poate fi consultata 

 

In functie de durata valabilitatii, cookie-urile sunt: 

 Cookie-urile de sesiune – cookie-urile care au o valabilitate scurta, ele expirand in momentul in care 

inchideti web-browserul. 

 Cookie-urile persistente sunt fisiere care raman memorate pe terminalul dumneavoastra pe o perioada 

mai lunga (dar nu indefinita). Ele expira automat, cand ajung la limita termenului de valabilitate, sau la 

stergerea manuala. 

 

In functie de scopul in care se folosesc, cookie-urile sunt: 

 Necesare functionalitatii siteului – cookie-uri fara de care nu se poate naviga pe site. Printre altele, ele 

mentin securitatea si integritatea sesiunii dvs. 

 Pentru memorare de preferinte – cookie-urile prin intermediul carora se memoreaza optiunile dv. cu 

privire la limba, regiune, etc. Ele se folosesc si pentru functiile de auto complete, completandu-va de 

exemplu userul cand reveniti pe pagina. 

 Statistice – cookie-uri care colecteaza date anonime utilizate de obicei in optimizarea site-ului si a 

continutului. 

 



  

www.scoalaoftalmologica.ro 

 

 

 

 Marketing – cookie-uri care se folosesc pentru a identifica vizitatorii in navigarea lor pe diferite site-

uri. Sunt gandite pentru a furniza publicitate relevanta fiecarui utilizator in parte, in functie de 

preferintele lui din trecut. 

  

3. Ce tipuri de cookie-uri folosim. 

Acest site foloseste atat cookie-uri de sesiune cat si persistente. 

Acest site foloseste atat cookie-uri first party cat si third party. 

Acest site foloseste atat cookie-uri statistice cat si de marketing. 

  

4. Cookie-urile folosite de acest site. 

La accesarea site-ului nostru este posibil sa intrati in contact cu diverse cookie-uri, in functie de preferintele 

dumneavoastra, exprimate prin formulatul de pe landing page cu privire la preferintele de cookie-uri sau in functie 

de setarile din browser-ul dumneavoastra. 

Tabelul de mai jos afișeaza cookie-urile, tag-urile și alte dispozitive similare utilizate de acest site web, impreuna 

cu informații despre scopul si durata fiecaruia dintre ele. 

  

Nume cookie Scop/Tip Sesiune/Persistent Scop cookie 

PHPSESSID 
Functional/ 

Esential 
Sesiune/ First party 

Mentine sesiunea userului la 

navidarea intre pagini 

    

_gid 
Statistic/ 

Neesential 
Sesiune/Third Party 

Genereaza un ID unic folosit in 

crearea de rapoarte statistice cu 

privire la felul in care vizitatorii 

folosesc web-site-ul 

_gat 
Statistic/ 

Neesential 
Sesiune/Third Party 

Genereaza un ID unic destinat 

reducerii numarului si a ratei de 

requesturi facute catre servicii gen 
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Google Analytics sau 

doubleclick.net 

_ga 
Statistic/ 

Neesential 

Persistent(2 ani)/ 

Third Party /Third 

Party 

Inregistreaza un ID unic folosit la 

generarea statistica de rapoarte 

asupra modului in care userul 

foloseste web-site-ul 

YSC, GPS, 

VISITOR_IN

FO1_LIVE, 

PREF 

Statistic/ 

Neesential 
Sesiune/Third Party 

Folosit de Youtube pentru a 

identifica unic utilizatorul si a 

stoca prevferintele (rezolutie, 

caregorie video) inclusiv cand 

navigheaza de pe device-uri 

diferite. 

wordfence_ve

rifiedHuman 

Functional/ 

Esential 
Sesiune/ First party 

Verifica ip-uri stocate in baze de 

date cu spammeri 

Acest tabel de informații poate fi actualizat, pe masura ce serviciile oferite pe acest site web se vor schimba. Cu 

toate acestea, tabelul de informații poate sa nu includa temporar un cookie, un tag sau un alt dispozitiv similar, ca 

urmare a actualizarii. 

  

 

5. Modalitatea de stergere a cookie-urilor. 

La prima vizitare a site-ului, veti putea sa alegeti tipul de cookie-uri pe care le acceptati (cu exceptia cookie-urilor 

esentiale pentru functionarea site-ului, fara de care nu veti putea accesa site-ul). Ulterior, daca doriti sa schimbati 

preferintele, aveti la dispozitie mai multe metode de opt-out, printre care: 

 Puteti modifica setarile din web-browser-ul dv care tin de administrarea cookie-urilor, astfel limitand 

folosirea viitoarelor cookie-uri pe fiecare site in parte. 

 Puteti sterge toate cookie-urile stocate de web-browser-ul dv. 

 Puteti sterge selective cookie-urile stocate de web-browser-ul dv. 

 Puteti instala un plug-in pentru cookie management in browser-ul dv (in functie de browser, exista mai 

multe optiuni disponibile). 
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6. Recomandari 

Iata cateva sfaturi care va pot ajuta ca navigati in siguranta folosind si acceptand cookie-uri: 

 Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel 

confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor. 

 Daca impartiti accesul la calculator cu mai multe persoane, puteti lua in considerare setarea browserului 

pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o 

varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la 

inchiderea sesiunii navigare. 

 Instalati-va si updatati-va constant aplicatii de antivirus si antispyware. 

 Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. 

Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile 

browserului sau sa descarce software periculos. 

 Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza 

exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. 

 Atentie! dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil 

de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea 

publicitate online. 

 Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc 

de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului dv. 

 

 


