Politica de utilizare cookies
www.prefecturatimis.ro utilizează cookie‐uri
Pentru a asigura buna funcționare a site‐ului Instituţiei Prefectului Județul Timiș, putem plasa în
computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie‐uri.
În acest moment, www.prefecturatimis.ro foloseşte următoarele cookie‐uri:

Denumire: ck
Valori: 1
Valabilitate: 1 an
Descriere: influenţează afişarea sau neafişarea mesajului privind politica de utilizare a cookies‐urilor.
Cookie‐ul este setat la click pe link‐ul de accept al politicii de utilizare.

Denumire: PHPSESSID
Valori: string generat aleatoriu
Valabilitate: pe durata sesiunii
Descriere: influențează funcționarea website‐ului pentru păstrarea și transmiterea variabilelor de
sesiune. Este generat automat și expiră la închiderea browserului dvs.

De asemenea, în cadrului website‐ului www.prefecturatimis.ro pot fi inserate videoclipuri găzduite pe
www.youtube.com şi module specifice paginii de Facebook al Instituţiei Prefectului Județul Timiș. Pentru
monitorizarea traficului, www.prefecturatimis.ro folosește serviciul Google Analytics. Website‐urile
respective setează automat cookie‐uri pe care www.prefecturatimis.ro nu le controlează, politica de
confidenţialitate specifică acestor siteuri fiind disponibilă la următoarele adrese:
https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/

Ce se în
nțelege prin cookie‐u
uri?
Cookie‐ul este un fişierr text de mici dimensiuni pe
p care un sit e îl salvează îîn calculatoru
ul sau dispozittivul
dumneavoastră mobil atunci când îlî vizitaţi. Dato
orită cookie‐uurilor, site‐ul reţine, pe o p
perioadă de timp,
ş preferinţele
e dumneavoaastră, cu scopul de a facilit a navigarea (prin reținerea datelor de
acţiunile şi
logare sau
u a adresei du
umneavoastrăă IP) sau de a menține anuumite setări (de exemplu limba în care doriți
să fie afișaat un site, dim
mensiunea caaracterelor şi alte preferinţţe de afişare), pe care astffel nu mai trebuie
să le reinttroduceţi ori de
d câte ori re
eveniţi la site sau navigaţi dde pe o pagin
nă pe alta.
Există și pericole
p
în folo
osirea cookie
e‐urilor, precu
um posibilitattea ca informaațiile personaale să ajungă la
persoane străine, astfe
el că este reco
omandat să le
e mai ștergeț i la un anumiit interval de timp (lucru cee
ealizat foarte simplu din meniul
m
browse
er‐ului).
poate fi re

Cum se folosesc cookie‐uril
c
e?
Un cookie
e este un fraggment mic de
e text creat în browser dee site‐ul web pe care îl acccesaţi. Cu aju
utorul
acestuia, site‐ul web reţine inform
maţii despre vizita dvs, îîn scopul dee a efectua transmitereaa unei
comunicăări printr‐o rețțea de comun
nicații electro
onice sau penttru analiza vizitatorilor pentru care sofftul de
analytics furnizat
f
de o terţă parte generează
g
un cookie de annaliză. Browseerul dumneavvoastră va infforma
softul de
e analiză dacca aveţi ace
est cookie, iar dacă nu, acesta va genera unul. Acesta peermite
monitorizzarea utilizato
orilor unici care vizitează site‐ul, precum
m şi frecvenţaa cu care o fac. Atât timp ccât nu
sunteţi înregistrat pe site, acest ge
en de cookie nu poate fi ffolosit pentru
u a identifica persoanele fizice,
fiind folossite doar în sccop statistic.
nu sunt utilizzate pentru a stoca sau p
Informaţiile asociate cookie‐urilor
c
prelucra dateele dumneavo
oastră
personale
e.
Cookie‐urrile nu sunt fo
olosite în alte scopuri decâât cele descrisse aici.

Cum pu
uteţi contro
ola cookie
e‐urile?
Activarea cookie‐urilor nu este strrict necesară pentru funcţţionarea sitee‐ului, dar vă poate îmbunătăţi
ucru, s‐ar puttea ca
experienţţa de navigare. Puteţi şterrge sau blocaa cookie‐urilee însă, dacă faaceţi acest lu
anumite caracteristici
c
ale site‐ului să
s nu funcţion
neze corespunnzător.
Toate bro
owserele mo
oderne oferă posibilitateaa de a schim
mba setările cookie‐urilor. Aceste setăări se
găsesc de regulă în seccţiunea de “opţiuni” sau în
n meniul de “ppreferinţe” all browseruluii dumneavoasstră.
Pentru a înţelege ace
este setări, următoarele
u
link‐uri pot fi folositoaree, altfel puteeţi folosi opţţiunea
“ajutor” a browserului pentru mai multe
m
detalii:


okie‐uri în Inte
ernet Explore
er
Setări coo



Setări coo
okie‐uri în Mo
ozilla Firefox



Setări coo
okie‐uri în Goo
ogle Chrome



Setări coo
okie‐uri în Saffari

Pentru mai multe informaţii despre setările asupra cookie‐urilor generate de terţi, puteţi consulta
suplimentar site‐ul Your Online Choices
Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidenţialitate, puteţi accesa şi următoarele link‐uri:





Drept online
IAB Europe
Cookies on the Guardian's website
Wikipedia ‐ Cookie

