POLITICA DE COOKIES www.sejurkomsi.ro
Pe Site-UL,” www.coraltourcarpat.ro” („Site-ul“),CORAL TOUR CARPAT S.R.L.,
poate plasa cookie-uri si/sau beacon-uri web. Prezenta Politica privind cookie-urile
explica ce sunt cookie-urile si beacon-urile web, cand sunt plasate si cum va puteti
opune plasarii de cookie-uri si/sau beacon-uri web.
Un cookie este un mic fisier text care este stocat pe computerul dumneavoastra
sau pe un alt dispozitiv utilizat pentru a vizita un site web (denumite in continuare in mod
colectiv: „computer”). Deoarece un cookie este stocat pe computerul dumneavoastra,
serverul site-ului web va poate recunoaste computerul. Un cookie nu poate lansa
programe sau distribui virusi.
Beacon-urile web sunt imagini electronice, denumite si gif-uri cu un singur pixel.
Beacon-urile web permit Companiei sa colecteze anumite informatii agregate in legatura
cu utilizatorii Site-ului, inclusiv, de exemplu, numarul de utilizatori care acceseaza fiecare
pagina web, date privind traficul, date jurnale si alte date de comunicate, informatii in
legatura cu accesul la resurse si informatii referitoare la computerul si conexiunea la
internet a utilizatorului (inclusiv adrese IP, sisteme de operare si tipul de browser).
In masura in care colectam date cu caracter personal utilizand cookie-uri si/sau beaconuri web, prelucram aceste date cu caracter personal in conformitate cu Politica noastra
de confidentialitate.

Cookie-uri pe Site-ul nostru

Category: Necessary (1)
PHPSESSID

coraltourcarpat.ro

HTTP Session

First found URL: http://www.coraltourcarpat.ro/
Cookie purpose description: Preserves user session state across page requests.
Initiator: Webserver
Source: coraltourcarpat.ro
Data is sent to: Romania (adequate)

Respingerea si stergerea cookie-urilor
Prin accesarea si utilizarea Site-ului, sunteti de acord cu prevederile acestei Politici
privind cookie-urile. Inainte de plasarea cookie-urilor si/sau a beacon-urilor web, veti fi
notificat despre utilizarea cookie-urilor si a tehnologiilor similare.
Prin alegerea setarilor browserului dumneavoastra astfel incat acesta sa permita
utilizarea cookie-urilor sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor a dispozitivelor similare
pentru Site. In cazul in care alegeti sa refuzati cookie-urile si/sau beacon-urile noastre
web, nu vom plasa cookie-uri analitice sau alte cookie-uri care nu sunt strict necesare.
Va rugam sa retineti ca, drept rezultat, este posibil ca unele functionalitati ale site-ului
nostru web sa nu functioneze corect.
Va puteti configura browserul astfel incat sa nu fie stocate niciun fel de cookie-uri,
sa puteti accepta sau respinge fiecare cookie sau toate cookie-urile sa fie sterse cand
inchideti browserul. Informatii utile referitoare la gestionarea cookie-urilor si a beaconurilor web pot fi gasite si pe site-ul informativ http://allaboutcookies.org.

Va rugam sa retineti ca, in cazul in care respingeti si/sau stergeti cookie-uri prin
modificarea setarilor browserului dumneavoastra, acest lucru va afecta si cookie-urile
esentiale. Acest lucru poate limita optiunile privind utilizarea Site-ului nostru sau a unor
parti ale acestuia.
In masura in care aveti orice intrebari despre Politica noastra privind cookie-urile,
va rugam sa ne contactati la adresa office@dataprotectionsecurity.ro

