
Politica privind cookie-urile 

 

 
Ce sunt cookie-urile? 

 

 
Cookie-urile sunt date IT, în special fișiere text, care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final. Cookie-urile conțin 

de obicei numele domeniului site-ului web din care provin, timpul de stocare pe dispozitivul final și un număr 
unic. Cookie-urile nu sunt utilizate pentru identificare și identitatea dvs. nu este determinată pe baza lor. 

 

Revo Technologies IFN SA este entitatea care plasează informații sub formă de cookie-uri (așa-numitele 

cookie-uri) și alte tehnologii similare pe dispozitivul dvs. (de exemplu, computer, laptop, smartphone etc.). 

 

În ce scopuri folosim cookie-urile? 

 

Folosim cookie-uri pentru unul sau mai multe dintre următoarele scopuri: 

 

• furnizarea de servicii pe site-ul nostru web la cel mai înalt nivel; 

 

• adaptarea conținutului site-ului nostru web la preferințele dvs. și optimizarea beneficiilor site-ului 

nostru web; de exemplu, cookie-urile permit în special să vă recunoască dispozitivul și să afișeze corect 
site-ul web în conformitate cu nevoile dvs.; 

 

• crearea de statistici care ne ajută să înțelegem modul în care utilizați serviciile noastre pentru a 
îmbunătăți funcționalitatea, structura sau organizarea acestora; 

 

• prezentarea reclamelor, inclusiv într-un mod care ține cont de preferințele sau zona de reședință, 
pentru a nu vă prezența aceeași reclamă; 

 

 

Ce cookie-uri folosim? 

 

Folosim următoarele tipuri de cookie-uri: 

 

• sesiune - adică fișiere temporare stocate pe dispozitivul dvs. final până când părăsiți site-ul web și 
aplicația sau opriți software-ul (browserul web); 

 

• permanent - stocat pe dispozitivul dvs. final pentru timpul specificat în parametrii cookie-urilor sau 
până când decideți să le ștergeți; 

 

• necesare pentru funcționarea serviciului, de ex. cookie-uri de autentificare utilizate pentru servicii care 
necesită autentificare; 

 

• fișiere utilizate pentru a asigura securitatea, de exemplu, utilizate pentru a detecta frauda în domeniul 
autentificării; 

 

• eficiență - permițând colectarea de informații despre modul în care sunt utilizate site-urile web; 

• funcțional - activarea „istoricului” setărilor selectate de dvs. și personalizarea, de exemplu, în regiunea 
selectată, din care proveniți, dimensiunea fontului, aspectul site-ului web etc; 

 

• publicitate - permițând livrarea de conținut publicitar adaptat preferințelor sau nevoilor dvs.; 
 

• statistici - utilizate pentru a calcula anumite statistici pe site-uri web și pe aplicații. 

 

 

 

 



Cum să gestionați setările browserului? 

 

Browserele de internet, de obicei, în mod implicit vă permit să stocați informații sub formă de cookie-uri pe 

dispozitivul dvs. final. Puteți schimba oricând aceste setări. Dacă nu faceți acest lucru, cookie-urile pot fi 

plasate și stocate pe dispozitivul dvs. final, ceea ce înseamnă că putem accesa astfel de informații. De la 

nivelul browserului web pe care îl utilizați, puteți gestiona singur cookie-urile. În cele mai populare browsere, 

puteți efectua următoarele operațiuni: 

• acceptați cookie-uri, care vă permit să profitați din plin de opțiunile oferite de site-urile noastre web; 

 

• gestionați cookie-urile la nivelul site-urilor web individuale ale site-urilor noastre web selectate de dvs 

 

• definiți setările pentru diferite tipuri de cookie-uri, de exemplu, acceptarea fișierelor permanente ca și 
cookie-uri de sesiune; 

 

• blocați sau ștergeți cookie-urile. 

 

Unde pot găsi informații suplimentare? 
 

Detalii despre modul de tratare a cookie-urilor referitoare la browsere web individuale pot fi găsite printre 

altele aici: 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Opera 

• Safari 

  

Informații suplimentare pot fi găsite, printre altele la următoarea adresă: https://www.internetcookies.org/, 

https://www.youronlinechoices.com/ro/ sau în secțiunea de ajutor a browserului dvs. web. 

 
Dacă aveți întrebări sau îndoieli, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: asistenta@mokka.ro 

https://support.microsoft.com/ro-ro/topic/%C8%99tergerea-%C8%99i-gestionarea-modulelor-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/ro/kb/cookie-urile
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ro
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://www.internetcookies.org/
https://www.youronlinechoices.com/ro/
mailto:asistenta@mokka.ro

