
Politica de administrare a modulelor cookie în cadrul paginii web 

În vederea funcționalității optime a prezentului site este necesară utilizarea tehnologiei de 

tip “cookie”. Această tehnologie permite stocarea unor date în dispozitivul dumneavoastră în 

momentul în care este accesat un site web printr-o conexiune la internet. Acest tip de informație 

cookie poate fi considerat un “steguleț” aflat local în dispozitivul dumneavoastră pe care pagina 

web îl recunoaște și poate optimiza afișarea și funcționalitatea în mod personalizat. Este foarte 

important de știut că un cookie este un tip de dată digitală complet pasiv și care nu execută sau 

rulează nici un fel de program software (nu este un virus sau orice alt tip de soft rău intenționat și 

nu poate accesa informațiile pe care dumneavoastră le stocați în calculator). 

Pagina web pe care o deținem va prelucra cookie doar cu acordul dumneavoastră expres. 

În cazul în care doriți să vă retrageți acordul de a folosi cookie, vă rugăm să efectuați setările 

necesare în cadrul browserului dumneavoastră; totuși, în acest caz vă informăm că unele 

caracteristici prezente în cadrul paginii web nu vor putea funcționa corespunzător. 

Acest tip de fișier descris mai sus recunoaște terminalul utilizatorului prezentului site, 

ajutând ca informația conținută la nivel de pagina web să fie prezentată într-un mod cât mai 

relevant, și cel mai important, adaptat la preferințele sau interesele utilizatorului. Cookie-urile sunt 

necesare în vederea asigurării utilizatorilor a unui serviciu confortabil și unei experiențe cât mai 

bune de navigare. 

Această politică de utilizare a modulelor cookie este în acord cu Regulamentul UE 

2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.  

Câteva exemple relevante în vederea folosirii de cookie: 

- Prezentarea de conținut și servicii relevante utilizatorului. 

- Colectarea de informații anonime (cum ar fi câți utilizatori au vizitat site-ul și care sunt 

paginile de interes) în vederea generării de rapoarte necesare îmbunătățirii paginii web. 

- Sunt foarte practice în a reține setările dumneavoastră la nivel de site (cum ar fi limba site-

ului, sau alte personalizări unice). 

- Poate controla manipularea resurselor în vederea optimizării vitezei de încărcare a paginii 

web. 

- Reținerea datelor de înregistrare pe o pagina web se face tot datorită setărilor de tip cookie. 

Datele de tip cookie se împart în mai multe categorii, după cum urmează: 

- După perioada de viață: cookie de sesiune și cookie fix. 

- După scopul folosirii: cookie esențial sau strict necesar, cookie de performanță, cookie de 

funcționalitate, cookie de targetare. 

În cadrul acestui site sunt folosite mai multe categorii din cele enumerate mai sus. Pentru o 

înțelegere mai bună a acestor tipuri de date consultați următoarele explicații: 



- Cookie de sesiune reprezintă acele tipuri de date digitale care este activ doar atâta timp cât 

dumneavoastră folosiți pagina web. 

- Cookie permanent reprezintă acele tipuri de date digitale care este stocat în dispozitivul 

dumneavoastră până în momentul ștergerii manuale din setările browserului. 

- Cookie esențial reprezintă acele tipuri de date digitale care garantează funcționarea site-

ului. 

- Cookie de performanță reprezintă acele tipuri de date digitale care furnizează informații 

și statistici despre performanța site-ului, ca de exemplu: numărul vizitelor zilnice sau unice, 

sursele de trafic, ș.a.m.d. 

- Cookie de funcționalitate reprezintă acele tipuri de date digitale care memorează setările 

utilizatorului pe care acesta le face în ceea ce privește pagina web (de exemplu limba de 

afișare sau dimensiunea fontului) și au ca scop oferirea de experiențe cât mai personalizate. 

- Cookie de targetare reprezintă acele tipuri de date digitale care sunt folosite în vederea 

oferirii de publicitate preferențială sau în cazul legăturilor cu anumite platforme de tip 

social. Este bine de știut că, în cazul dezactivării sau a refuzării acestui tip de cookie nu 

blocați publicitatea la nivelul site-ului și doar blocați furnizarea de publicitate care ține cont 

de preferințele și interesele dumneavoastră. 

Pentru o mai bună înțelegerea a modulelor cookie folosite de acest site puteți consulta tabelul 

de modulele cookie active în cadrul acestei pagini web.  

Toate tipurile de cookie prezentate anterior por fi completate de așa-zisele “third- part cookies” 

sau cookie ce aparțin companiilor partenere terțe. 

Datele de tip personal care sunt preluate în momentul folosirii tehnologiei de tip cookie sunt 

criptate în vederea blocării accesului neautorizat la ele; cu toate acestea menționăm că datele cu 

caracter personal cum ar fi numele sau detaliile bancare nu au scopul folosirii modulelor cookie. 

În cazul în care aveți orice fel de întrebări referitoare la protecția datelor cu caracter personal, 

politica de cookie sau orice informație de pe pagina noastră web, nu ezitați să ne contactați. 

web@hpsihiatrie.ro 


