Politica privind utilizarea Cookie-urilor

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de catre Fabrica de Lapte
Brasov S.A., cu sediul în Baraolt, Str. Apei nr. 109, Judetul Covasna, înregistrată la Registrul
Comerțului cu nr. J14/188/1999, având CUI: RO12342767, denumită în continuare Olympus Romania.

1. Ce sunt Cookie-urile?
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format dintr-o serie de numere și litere, care va fi
stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se
accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui
browser (Internet Explorer, Chrome, Safari sau altele)
2. Scopul utilizării Cookie-urilor de către acest site?
În momentul autentificarii unui utilizator pe un anumit site web, datele de autentificare sunt
stocate intr-un cookie simplificand navigarea utilizatorului, de la ceea accesarea respectivul site
(fara sa fie nevoie sa se autentifice din nou) si pana la tipul de cautari pe care acesta le
efectueaza. Cookie-urile spun serverului ce pagini trebuie sa arate utilizatorului, astfel incat
acesta sa nu fie nevoit sa isi aminteasca acest lucru sau sa navigheze intregul site de la inceput.
Astfel, cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte” care ii spun utilizatorului exact unde a
ramas in cadrul unui site web.
Conform legislatiei actuale, site-urile web din Romania au obligatia de a specifica si informa
utilizatorii daca folosesc cookie-uri si care este scopul acestora.
3. Tipuri de Cookies
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
 Cookie-uri de performanță a site-ului;
 Cookie-uri de analiză a vizitatorilor;
 Cookie-uri pentru geotargetting;
 Cookie-uri de înregistrare;
 Cookie-uri pentru publicitate;

Cookie-urile de performanță a site-ului rețin preferințele utilizatorului pe acest site, astfel încât
nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
Cookie-urile pentru analiza vizitatorilor permit monitorizarea vizitelor website-ul, doar în scop
statistic.In cazul in care un user se înregistreaza putem știi, de asemenea, detaliile pe care acesta
ni le furnizeaza, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul - acestea fiind supuse confidențialității
și prevederilor din Termeni și Condiții, Politica de Confidențialitate, precum și prevederilor

legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal. Vizitatorul este urmărit
pe toate dispozitivele pe care le folosește și pe canalele de marketing.
Cookie-urile pentru geotargetting sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară
proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul –
Cookie-urile de înregistrare sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe websiteul nostru și ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite și mai personalizate, cum ar fi reamintirea
preferințelor dvs.
Cookie-uri pentru publicitate ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care
este tipul acesteia și ce durată de timp a trecut de când ați văzut mesajul publicitar. Aceste
cookie-uri se folosesc și pentru a targeta publicitatea online.

4. Conțin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele
mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Aceste date sunt criptate într-un
mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

5. Ștergerea Cookie-urilor
Indiferent de browserul utilizat, exista posibilitatea de a bloca automat, din setari colectarea
automata de cookies. Totusi, limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități
ale browserului utilizat.

6. De ce sunt Cookie-urile importante pentru Internet?
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea
sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că
aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră, evidențiate prin
comportamentul de navigare.
Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui
utilizator prin intermediul unui cont):
 Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii;
 Oferte adaptate intereselor utilizatorilor – reținerea parolelor;
 Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode,
funcții de safe search);
 Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame
pentru un anumit utilizator pe un site;
 Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator;
 Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel
de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul în care un utilizator ajunge pe

un website (ex.: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri, etc.). Website-urile
derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul utilizatorilor.
7. Securitate și probleme legate de confidențialitate
Cookie-urile NU sunt viruși si nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate și nici
nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau
replica din nou. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează
informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anumit site, cât și
pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de spyware. Multe produse antispyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi
șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general, browser-ele
au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

8. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe Cookie-uri
Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate și mari site-uri folosesc
cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul
utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care: Youtube, Gmail, Yahoo și
altele. Iată câteva sfaturi prin care va puteti asigura ca veti avea o utilizarea a paginilor de
internet, fara riscuri, cu ajutorul cookie-urilor:
 Particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel
confortabil pentru dumneavoastră al securității utilizării cookieurilor;
 Seti termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de
acces;
 Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicațiile anti-spyware. Multe dintre aplicațiile de
detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri.

9. Legislație relevantă
Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația națională, cât
și în cea europeană:
 Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in
sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;
 Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității și comunicațiilor electronice, astfel cum a fost
modificată și completată prin Directiva 2009/136/CE;
 Directiva 2009/136/CE de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și
drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul
comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre
autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a
consumatorului.

