Cookie
Despre cum folosim cookie-urile
Îți mulțumim că ai ales să ne faci o vizită virtuală pe site-ul www.PROlift.ro , operat de S.C. FORUM INDUSTRY S.R.L. (PROlift).
Site-ul prolift.ro folosește cookie-uri, atât proprii, cât și de la terți, pentru scopuri legate de îmbunătățirea și personalizarea experienței de

navigare potrivit preferințelor utilizatorilor, funcționarea site-ului, protejarea securității sistemelor utilizatorilor și ale noastre ori realizarea de
statistici. De exemplu, unele cookie-uri ne oferă informații cu privire la modul în care vizitatorii folosesc site-ul nostru, care ne permit apoi să îl
facem mai adecvat nevoilor lor, iar alte cookie-uri ne permit să vedem câți utilizatori accesează site-ul nostru într-o anumită perioadă.
Site-ul nostru se bazează pe această tehnologie pentru a putea funcționa și pentru a nu afecta calitatea experienței tale de navigare.
Site-ul prolift.ro folosește trei categorii de cookie-uri:

* Cookie-uri funcționale – active permanent – stochează preferințele utilizatorilor privind utilizarea cookie-urilor; nu colectează informații care
pot identifica utilizatorii, toate datele fiind anonime;

* Cookie-uri statistici – active implicit – acestea ţin evidenţa unor indicatori ca: numărului de accesări ale unui vizitator pe site, când a avut loc

prima şi ultima vizită pe site, când şi cum părăseşte site-ul sau modul în care acesta a ajuns pe pagină; acestea sunt servite implicit de
furnizorul de hosting, prin modulul de statistici awstat.
* Cookie-uri terți – dezactivate implicit.

Ce este un cookie?
Unele persoane se referă la cookie-uri drept Internet cookies, browser cookies sau HTTP cookies. Acestea sunt mai multe denumiri pentru una
și aceeași tehnologie, denumită popular cookie.
Un cookie este un fragment de text (litere și numere) de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, dispozitivele mobile sau alte
echipamente de pe care se accesează un site. Cookie-urile sunt formate din două părți: numele și conținutul (sau valoarea) lor.

La ce folosesc cookie-urile?
Cu ajutorul cookie-urilor, site-urile rețin informații despre vizita utilizatorilor, cum ar fi: limba preferată, numele de utilizator și parola (pentru
a nu fi necesară reînregistrarea la fiecare vizită pe site), tipul de dispozitiv folosit (computer, telefon mobil ș.a.) pentru a accesa site-ul.
Cookie-urile permit simplificarea experienței de navigare pe un site. Cookie-urile ajută la funcționarea eficientă a Internetului şi au ca rezultat
navigarea prietenoasă şi personalizată fiecărui utilizator. Mai mult, cookie-urile ajută proprietarii de site-uri să le dezvolte continuu.
Cookie-urile pot obține informaţii valoroase asupra modului cum este utilizat website-ul de către vizitatori, astfel încât să se poată furniza
acestora experienţe din ce în ce mai bune în navigare.
Ce tipuri principale de cookie-uri există?
În funcție de modul de ștergere, există cookie-uri care sunt șterse imediat ce închizi browser-ul de Internet (acestea sunt denumite și
cookie-uri de sesiune) și cookie-uri care sunt stocate pe dispozitivul tău cu scopul de a fi folosite inclusiv pentru următoarele tale vizite pe site
(acestea se mai numesc și cookie-uri persistente deși, în ciuda numelui, expiră după o perioadă de timp). Cookie-urile persistente se
reactivează atunci când vizitezi din nou site-ul care le-a plasat pe dispozitivul tău.
În funcție de persoana care le plasează pe dispozitivul tău, există cookie-uri proprii (pe care noi le plasăm pe dispozitivul tău) sau cookie-uri
plasate de alte persoane (acestea se mai numesc și cookie-uri de la terți).

Durata de viață a cookie-urilor depinde foarte mult de la un caz la altul, în funcție de scopul fiecărui cookie. După cum am indicat mai sus,

unele cookies sunt folosite doar pentru o singură sesiune de navigare, în timp ce altele persistă pentru o perioadă de timp determinată după
ce părăsești site-ul.Independent de tipul de cookies, poți oricând să le ștergi sau dezactivezi.

Sunt cookie-urile periculoase pentru dispozitivul meu?
Cookie-urile sunt inofensive. Nu conțin programe, viruși sau alte fișiere dăunătoare și nu pot accesa informațiile de pe dispozitivul
utilizatorului. Deoarece cookie-urile sunt instalate prin solicitarea unui browser Internet (a webserver-ului acestuia), doar acel webserver care
le-a trimis poate să le acceseze din nou atunci când utilizatorul revine pe site-ul asociat acelui webserver.
Totuşi, cookie-urile pot fi folosite în scopuri negative, ca o formă de spyware. Multe produse anti-spyware marchează însă cookie-urile pentru
a fi șterse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, browser-ele au setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi
ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un website.

Au cookie-urile vreo legătură cu datele mele cu caracter personal?
Unele cookie-uri colectează informații anonime, care nu spun nimic despre tine. Altele colectează informații care pot identifica, de exemplu,
adresa IP.
Care sunt scopurile concrete pentru care prezentul site folosește cookie-uri?
Cookie-urile de pe acest site sunt folosite pentru mai multe scopuri specifice. De exemplu:
- pentru a îmbunătăți site-ul și pentru a realiza mentenanța acestuia;
- pentru dezvoltarea caracteristicilor de siguranță ale site-ului;
- pentru folosirea unor funcționalități (materiale video), prin intermediul unor furnizori terți de conținut;
Cookie-urile noastre
În multe cazuri, cookie-urile nu preiau informații asociate unei persoane pe care am identificat-o sau pe care o putem identifica. Aceasta
înseamnă că acele cookie-uri nu vor reține datele tale cu caracter personal, așa încât vei rămâne anomim(ă).
Cookie-uri de la terți
Există situații în care anumite părți din alte site-uri pot apărea pe site-ul nostru : un video găzduit și servit de platforma Youtube. Atunci când
aceste elemente apar pe site-ul nostru, înseamnă că le-am permis companiilor care dețin platformele respective să plaseze cookie-uri pe el.
Permitem controlat unele cookie-uri de la terți pe site-ul nostru. Cookie-urile de la terți sunt folosite în primul rând pentru a îți oferi o
experiență mai utilă.
Nu controlăm aceste cookie-uri de la terți și nici informațiile pe care le-ar putea colecta, așa încât te rugăm să consulți politica acelor furnizori
dacă vrei să afli mai multe. Dacă pe site-ul nostru sunt postate clipuri video prin intermediul Youtube, Youtube își va plasa cookie-urile pe

dispozitivul tău atunci când ai apăsat Cookie-urile Youtube de pe site-ul nostru înregistrează informații statistice anonime – spre exemplu, cu

privire la numărul de vizualizări ale unui clip video și setările utilizate pentru vizualizarea acestuia; rețin preferințelor tale pentru a putea să îți
afișeze conținut relevant celui vizualizat anterior sau reclame în cadrul unui clip Youtube plasat pe site-ul nostru

Cookie-uri funcționale
Cookie-urile funcționale stochează preferințele utilizatorului privind utilizarea cookie-urilor. Acestea nu colectează informații care pot
identifica utilizatorii, toate datele fiind anonime.

Cookie-uri Youtube
În cazul în care porniți rularea unui fișier video servit prin intermediul platformei Youtube, lista cookie devine

Blocarea modulelor cookies
Browser-ul poate fi setat astfel încât să accepte cookie-uri de la un site anume. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba
setările cookie-urilor. Accesează opţiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.
Blocarea modulelor cookies poate să conducă la afișarea incorectă a unor pagini de Internet.

Vreau să știu mai multe despre cookie-uri
* Dacă dorești să afli mai multe despre cookie-uri în general, inclusiv modul în care le poți dezactiva sau șterge, o sursă utilă este site-ul
www.allaboutcookies.org.
* Dacă dorești să afli mai multe despre cookie-urile noastre de pe acest site (cookie-uri proprii), ne poți întreba oricând.
* Dacă vrei să găsești toate modulele cookie folosite de un site, accesează site-ul www.cookieserve.com

