
 

POLITICA COOKIES 

 

Introducere 

Prezenta Politică privind Fișierele Cookies se aplică tuturor persoanelor ce accesează pagina de internet 
https://empowerartists.org/ („Site-ul”). 

Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea, 
utilizarea și administrarea cookie-urilor în contextul navigării pe Pagina de Internet. 

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin 
intermediul cărora informațiile pot fi colectate în mod automat. Cookie-urile sunt utilizate pentru a 
furniza utilizatorilor Site-ului o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului 
fiecărui utilizator în parte și anume pentru: 

 îmbunătățirea utilizării navigației pe Site, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul 
vizitării/utilizării Paginii de Internet de către utilizatori; 

 furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizat site-ul. 

Cookie-urile transmit către noi un feedback foarte important asupra modului în care Pagina de Internet 
este utilizată, astfel încât să existe posibilitatea adoptării unor măsuri pentru ca navigarea în Site să fie 
mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori. 

Ce sunt cookie-urile? 

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori 
„cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe 
computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se 
accesează internetul. 

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (ex: Internet Explorer, 
Firefox, Chrome, Safari). Odată instalate, cookie-urile au o durată de existență determinată, rămânând 
„pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe 
hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate. 

Un cookie este format din două părți: 

 numele și 

 conținutul sau valoarea cookie-ului. 

Din punct de vedere tehnic, doar web serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul 
în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web serverului respectiv. 

Există următoarele categorii de cookie-uri: 

 Cookie-uri de Sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul 
își închide browserul; 



 

 Cookie-uri Persistente – Un „cookie persistent” este un cookie care rămâne stocat în terminalul 
utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva 
ani în viitor). 

De asemenea, cookie-urile mai pot fi clasificate și după cum urmează: 

a) cookie-uri strict necesare - aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să utilizați site-ul 
în mod eficient, cum ar fi atunci când cumpărați un produs și / sau serviciu și, prin urmare, nu 
poate fi oprit. Fără aceste cookie-uri, serviciile disponibile pe site-ul nostru nu pot fi furnizate. 
Aceste cookie-uri nu adună informații despre dvs. care ar putea fi utilizate pentru marketing sau 
amintirea locului în care ați fost pe internet. 

Site-ul utilizează cookie-uri strict necesare, iar temeiul este interesul nostru legitim de 
asigurare a funcționalității. 

b) cookie-uri de preferinte -  Cookie-urile de preferinţă permit unui site să îşi amintească informaţii 
care se modifică după modul în care se comportă sau arată site-ul, precum limba dvs. preferată 
sau regiunea în care vă aflaţi. 

Site-ul utilizează acest tip de cookie, iar temeiul este consimțământul Dvs. 

c) cookie-uri de performanță si statistici -  aceste module cookie permit site-ului nostru să 
înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea 
informaţiilor în mod anonim, ne permit să monitorizăm și să îmbunătățim performanța site-ului 
nostru. 

Site-ul utilizează cookie-uri de performanță si statistici, iar temeiul este consimțământul Dvs.  

d) cookie-uri de marketing - aceste module cookie sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de 
la un site la altul si a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali. 

Site-ul utilizează acest tip de cookie, iar temeiul este consimțământul Dvs. 

Care este durata de viață a cookie-urilor? 

Cookie-urile sunt administrate de web servere. Durata de viață a unui cookie poate varia, întrucât depinde 
de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (așa 
numitele „cookie-uri de sesiune”) și nu mai sunt reținute din momentul în care utilizatorul părăsește 
pagina de internet. Unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe 
respectiva pagină de internet (adică „cookie-uri persistente”). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse 
de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului. 

Cum pot fi oprite cookie-urile? 

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face Pagina de Internet dificil de vizitat, atrăgând după 
sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia. 

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o 
pagină de internet anume. 



 

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi 
accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău. 

De asemenea, utilizatorii au posibilitatea să dezactiveze fișierele cookie (cu excepția celor strict necesare 
pentru funcționarea Paginii de Internet) prin accesarea opțiunii „Setari cookies” inclusă în bannerul prin 
care este semnalată utilizarea fișierelor cookie, afișat la prima accesare a Paginii de Internet. 


