Politica privind cookie-urile
Utilizarea cookie-urilor
Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni care sunt stocate, temporar sau permanent în
computerul sau terminalul dvs. mobil de serverul unui site web prin browser și care simplifică,
îmbunătățește și personalizează utilizarea site-ului.
Folosim tehnologia cookie-urilor pentru site-ul nostru https://holbina.ro, care ne permite să
facilităm experiența navigării, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului. Folosirea
cookie-urilor nu este asociată cu informațiile de identificare personală de pe site. Nu utilizăm
cookie-uri pentru a colecta date personale și nu folosim tehnologia care conectează informațiile
colectate prin cookie-uri de datele utilizatorilor site-ului nostru.
Colectăm și utilizăm următoarele date care ne sunt transmise automat prin browswer-ul de
internet: data și ora vizitei pe site-ul nostru. Datele suplimentare pot fi stocate automat, cum ar
fi furnizorul serviciilor de internet, tipul browswer-ului pe care îl folosiți, sistemul de operare,
URL-ul serverului de proveniență (site-ul vizitat anterior), secțiunile vizitate pe site-ul nostru și
adresa IP.
Utilizăm următoarele cookie-uri pe site:
Nume
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Google
Analytics_ga

Analitică (Google Analytics)

Termen
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extern
2 ani
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Google
Analytics_gid
Google
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NID

Analitică (Google Analytics)

24 ore

Extern

Publicitate (Google)

1 minut

Extern

Preferințe utilizator Google

30 secunde Extern
până la un an

CloudFlare _cfduid

Acest cookie identifică traficul de încredere

6 months

Extern

La sfârșitul sesiunii de navigare, majoritatea cookie-urilor utilizate de noi sunt șterse de
computer (cookie-uri de sesiune sau cookie-uri temporare). Scopul acestor cookie-uri este de a
vă identifica în continuare computerul în timpul unei vizite pe site-ul nostru și să stabiliți
sfârșitul vizitei. Alte cookie-uri rămân pe calculatorul dvs. și ne permit nouă și partenerilor
noștri să identificăm browser-ul dvs. la următoarea vizită (cookie-urile permanente).
În browser-ul dvs. puteți dezactiva stocarea cookie-urilor sau puteți șterge cookie-urile
înregistrate, dar acest lucru poate duce la o reducere a funcționalității, la încetinirea sau
incapacitatea de a utiliza anumite funcții ale site-ului. Rețineți că cookie-urilor pot fi, de
asemenea, utilizate de terți furnizori de conținut, cum ar fi feed-urile de știri. Pentru mai multe
informații despre cookie-uri și despre modul în care le puteți elimina în funcție de tipul
browser-ului utilizat, vă rugăm să consultați site-ul web www.allaboutcookies.org.
Modificări
În cazul în care decidem să modificăm sau să înlocuin Politica noastră privind cookie-urile, vom
posta modificările pe site, astfel încât să aveți acces la informațiile despre utilizarea cookieurilor, datele pe care le colectăm sau posibilitățile de dezactivare. Utilizarea continuă a site-ului
în urma efectuării acestor modificări constituie acceptul acestor modificări.

