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I. COOKIE-URI 

 

1. Ce sunt cookie-urile? 

Cookie-uri și tehnologiile conexe 

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt plasate și stocate pe dispozitivul dumneavoastră când accesați site-ul nostru web. 

În funcție de scopul pentru care sunt utilizate, cookie-urile pot fi împărțite în mai multe categorii: 

Cookie-urile tehnice (funcționale) sunt cookie-uri care fie sunt esențiale din punct de vedere tehnic pentru rularea site-ul nostru, fie sunt utilizate 

pentru a crește eficiența și securitatea acestuia. 

Cookie-urile analitice și de publicitare ne permit să analizăm activitatea vizitatorilor pe site-ul nostru web, astfel încât să le putem asigura în viitor o 

interacțiune cât mai plăcută. 

Pentru a respecta dispozițiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosim cookie-uri și pentru a reține opțiunile (consimțământul/refuzul) 

vizitatorilor cu privire la procesarea datelor cu caracter personal prin intermediul cookie-uri nefuncționale sau al tehnologiilor conexe (HTML 5 

localstorage). 

Majoritatea cookie-urilor utilizate conțin un identificator unic numit cookie ID: un șir de caractere pe care site-urile web și serverele le asociază cu 

browser-ul pe care este stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor să distingă browser-ul de alte browsere care stochează cookie-

uri diferite și să recunoască fiecare browser prin ID-ul său unic de cookie. 

http://www.nativia.ro/


Clinica Nativia respectă dispozițiile aplicabile datelor cu caracter personal și vă informa, în prealabil, vizitatorii site-ului www.nativia.ro cu privire la 

modalitățile în care dorește să colecteze, prin intermediul acestuia, date cu caracter personal. 

 

2. Cum pot fi modificate setările cookie-urilor? 

Puteți modifica preferințele sau setările cookie-urilor în orice moment, direct din secțiunea Cookies*. 

Puteți regla funcționalitatea fiecărui cookie prin comutarea butoanelor aferente „On” sau „Off”. Este posibil să fie nevoie să actualizați pagina pentru ca 

noile setări să devină aplicabile. 

În mod alternativ, majoritatea browser-elor web permit controlul cookie-urilor direct din setările acestora. Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, 

inclusiv despre modul în care au fost setate cookie-urile, puteți accesa www.aboutcookies.org sau www.allaboutcookies.org.  

Puteți descoperi mai jos modalitatea în care cele mai populare browsere vă permit să gestionați cookie-urile stocate în dispozitivul dumneavoastră: 

Google Chrome  Microsoft Edge  Mozilla Firefox  Microsoft Internet Explorer  Opera  Apple Safari 

Pentru a afla informații cu privire la alte browsere, vă rugăm vizitați site-ul oficial al furnizorului. 

 

3. Ce cookie-uri a folosește Nativia? 

Cookie-uri necesare: 

• necessary - necesar pentru afisarea continutului si pastrarea preferintelor tale 

• session - cookie temporar, necesar pentru validarea sesiunii tale 

Cookie-uri functionale 

Acest tip de cookie nu este utilizat de site la acest moment. Daca acest lucru se va schimba, vei fi anuntat de necesitatea reinnoirii preferintelor tale si 

a reconfirmarii acordului cu politica de cookie-uti 

 

Cookie-uri de analiza de trafic: 

http://www.nativia.ro/
https://www.nativia.ro/cookies/
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://help.opera.com/en/latest/
https://support.apple.com/en-gb/safari


Google Analytics 

Cookie-uri de marketing 

• Google Adwords / Remarketing 

• Facebook Pixel 

 

4. Perioada de stocare a cookie-urilor 

Cookie-urile de sesiune sunt stocate în memoria temporară a dispozitivului folosit și nu sunt păstrate după închiderea browser-ului. 

Cookie-urile de tipul third-party sunt stocate în memoria pe termen lung a unui site web. Acestea ajută site-urile să-și amintească informațiile și 

setările utilizatorului atunci când acesta revine pe site sau în cazul închiderii accidentale a browser-ului (ex: coșul de cumpărături). Cookie-urile de tipul 

thid-party pot reține, într-un format structurat și anonimizat, date privitoare la istoricul de navigare, comportamentul online, demografia sau obiceiurile 

de cheltuieli ale unu vizitator. 

 

Clinica Nativia nu stochează cookie-urile pe o perioada nelimitată. Cookie-urile implementate sunt setate pentru a expira după o perioadă 

determinată de timp după cum urmează: 
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Pentru orice informație cu privire la fișierele de tipul cookie, ne puteți contacta la adresa administrativ@nativia.ro.  

 

mailto:administrativ@nativia.ro

