
POLITICA PRIVIND UTILIZAREA COOKIE-URI 

Cookie-urile sunt folosite pentru a facilita accesul şi livrarea unor servicii diverse, de care se 
bucura un utilizator normal atunci când vizitează diverse pagini pe internet. Printre aceste 
servicii se pot afla: 

 Personalizarea unor setări de limbă: aveţi posibilitatea de a selecta din website-ul pe care-
l vizitaţi limba în care doriţi să fie dispus conţinutul, respectiv in limba romana sau in 
engleza.  

 Cookie-urile oferă informaţii despre cum un utilizator foloseşte diverse pagini ale site-
ului. Ele îl ajută pe utilizator să interacţioneze mai uşor cu site-ul. Ulterior astfel de 
informaţii pot fi utilizate pentru a aranja, edita conţinutul site-ului, pentru a ajuta alţi 
utilizatori să se bucure de el mai uşor. 

Ce este un „cookie”? 

Vă invităm să aflaţi ce este un cookie: definiţia unui „cookie”, cunoscut şi sub denumirea de 
“internet cookie”, „browser cookie” sau „HTTP cookie” este următoarea: un fişier mic, format 
din numere şi litere, care este stocat pe computerul sau dispozitivul folosit de utilizator 
pentru a accesa internetul. 

Acest cookie este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser. În funcţie 
de ce browser foloseşte utilizatorul (fie că vorbim de Safari, Edge, Chrome sau Mozilla Firefox) 
cookie-ul este pasiv. Un cookie nu are programe software precum viruşi sau spyware, prin 
urmare, cookie-ul nu poate dauna dispozitivului sau calculatorului. De asemenea cookie-ul nu 
are capacitatea de a accesa informaţii prezente pe hard drive-ul utilizatorului. 

Ar trebui de asemenea sa ştiţi ca durata de existenţa a unui internet cookie este determinată şi 
este format din două părţi: numele şi conţinutul sau valoarea lui. 

Bine de ştiut: Un cookie în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a fi utilizate 
ulterior. De asemenea în mod general, un internet cookie nu identifică personal un utilizator de 
internet. 

Sa ştiţi ca exista doua categorii mari de browser cookie-uri: 

• Cookie de sesiune – acest tip de cookie este stocat temporar în folderul de cookie al 
browserului folosit de utilizator. Aici cookie-ul este memorat până în momentul în care 
utilizatorul părăseşte site-ul sau a preferat închiderea ferestrei browserului folosit. 

• Cookie persistent – acest tip de cookie este stocat pe hard drive-ul unui PC (cu o durată 
de existenţa determinată). Aici sunt şi cookie puse de un alt website decât cel pe care 
utilizatorul îl foloseşte, cunoscute şi sub numele de „third party cookies”. Să ştiţi că astfel 



de cookies pot memora interesele unui utilizator (ceea ce vizitează în site), pentru ca 
ulterior publicitatea pe care o întâlneşte în alte locaţii sau pe acelaşi site să fie mai 
relevantă. 

Care este utilitatea unui cookie? 

Cookie-urile le asigura utilizatorilor o experienţă mai plăcută de navigare şi în majoritatea 
cazurilor ajuta diverse site-uri sa ofere servicii mai utile, clare, userilor (în funcţie de interesele şi 
preferinţele lor). 

Important de ştiut: un utilizator are posibilitatea de a şterge oricând cookie-urile. Acesta trebuie 
doar să folosească setările browserului utilizat pentru a naviga pe Internet. Să ştiţi că majoritatea 
browserelor moderne, printre care găsim Safari, Mozilla, Edge, Internet Explorer, Opera sau 
Chrome, oferă userilor posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi 
schimbate dacă ajungeţi în secţiunea de opţiuni sau în meniul de preferinţe (în funcţie de 
browserul pe care îl folosiţi). 

Dacă doriţi să aflaţi cum puteţi schimba setările unui browser, puteţi vizita link-urile de mai jos. 
Acestea pot fi utile în acest demers. 

Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 

Chrome 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

Safari 

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB 

Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

Majoritatea cookie-urilor pe care site-ul www.essilortransitions.ro le foloseste sunt cookie-urile 
de sesiune.  
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Unele cookie-uri sunt automat sterse cand parasiti site-ul. Alte cookie-uri pot ramane pe 
dispozitivul sau calculatorul dvs. pana le stergeti. Aceste cookies-uri ne permit sa recunoastem 
browser-ul tau data viitoare cand ne utilizati site-ul. 

Va puteti seta browser-ul sa va notifice cand va trimitem cookie-uri si astfel sa le permiteti 
accesul cookie-urilor in mod individual, astfel incat sa acceptati cookie-urile in anumite cazuri 
sau sa le blocati. De asemenea, utilizatorii care aleg sa isi dezactiveze cookie-urile trebuie sa fie 
constienti ca dezactivarea cookie-urilor poate duce la limitarea functionalitatii site-ului.  

Cum dezactivezi urmarirea site-ului? 

Puteti preveni ca cookie-urile sa fie salvate/stocate prin schimbarea setarilor browser-ului pe care 
il folositi. Insa, va rugam sa aveti in vedere, ca o astfel de actiune va poate impiedica sa folositi 
toate functiile atat de pe acest site cat si de pe alte site-uri in integralitatea lor. In plus, puteti 
impiedica, ca informatii generate de catre un cookie care are legatura cu utilizarea site-ului de 
catre dvs (inclusiv adresa IP)  sa fie transmise la google si procesate de catre google. Pentru asta, 
apasati click pe urmatorul link si descarcati si instalati optiunea de oprire a browserului: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro 

Site-ul nostru foloseste Google Analytics, un serviciu de analiza web oferit de catre Google INC. 
(avand sediul in USA, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940430. Google 
Analytics foloseste cookie-uri (a se vedea mai sus definitia generala a cookie-ului) care sunt 
stocate pe dispozitivul utilizat de tine si care are ca scop analizarea utilizarii de catre tine a site-
ului nostru. Aceasta informatie generata de catre cookie-ul respectiv este transmisa catre serverul 
Google si stocata. Mai multe detalii despre Google Analytics puteti gasi aici: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

 

Site-ul www.essilor.ro utilizeaza urmatoarele cookie-uri:  

• Cookie-ul _ga, continut: GA1.2.1050888062 – acest cookies care ca scop identificarea 
utilizatorului, perioada in care acest cookie este activ este de 2 ani;;  

•  Cookie-ul _gat, continut: 1 – acest cookies care ca scop analiza solicitarilor, perioada in 
care acest cookie este activ 1 minut;  

• Cookie-ul _gid, continut GA1.2.1050888062.1526488730 – acest cookies care ca scop 
identificarea utilizatorului, perioada in care acest cookie este activ este de 24 ore;  
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