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Politica privind utilizarea cookies 

Site-ul www.valplast.ro („Site-ul”) folosește cookies. 

Informațiile prezentate în prezenta politică au drept scop aducerea la cunoștința 

utilizatorilor a detaliilor privind utilizarea modulelor cookies de către Site. 

Ca urmare a utilizării acestor module cookies, deținătorii Site-ului vor primi informații 

care permit îmbunătățirea experiențelor dumneavoastră la momentul navigării prin 

sporirea eficienței și accesibilității. 

1. Ce sunt cookie-urile? 

Modulul cookie este un text special, trimis de serverul nostru către calculatorul 

dumneavoastră și apoi trimis înapoi către noi de fiecare dată când accesați Site-ul.  

Aceste module nu conțin programe software, viruși, spyware și nu pot accesa 

informațiile stocate pe hard-diskul dumneavoastră. 

2. La ce sunt folosite cookie-urile? 

Fișierele de tip cookie facilitează recunoașterea terminalului de pe care utilizatorul 

accesează site-ul sau subdomeniile acestuia, asigurându-i acestuia o prezentare 

relevantă a conținutului, adaptată preferințelor anterioare ale utilizatorului. 

Cookie-urile stochează informații precum preferințele anterioare de navigare, limba, 

locație, preferințe de confidențialitate etc. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea 

unor statistici anonimizate agregate care facilitează înțelegerea experienței 

utilizatorului cu privire la site, permițând îmbunătățirea structurii și conținutului lor, 

excluzând, în cele mai multe cazuri, identificarea personala a utilizatorului. 

3. Care este durata de viață a unui cookie? 

 Cookie-urile sunt administrate de webserverele Site-ului. Durate de viață a unui 

cookie variază în funcție de scopul pentru care a fost plasat. Astfel: 

- o singură sesiune (sesiunea curentă) – se șterge la părăsirea Site-ului; 

- păstrarea sesiunii utilizatorului activă: 30 de zile; 

- refacerea coșului de cumpărături a clientului: 1 an; 
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- păstrarea acceptului utilizatorului asupra Politicii de cookies – 1 an  

4. Cookie-uri folosite de Site 

4.1. Cookie-uri de sesiune – aceste cookie-uri sunt stocate temporar, până 

ce utilizatorul părăsește Site-ul; 

4.2. Cookie-uri persistente – sunt cele stocate pe hard-drive-ul 

computerului utilizatorului sau a altui echipament folosit pentru 

accesare (ex. telefon, tabletă etc.) pentru a recunoaste vizitatorul si 

preferintele setate de acesta la urmatoarele vizite in cadrul site-ului; 

4.3. Cookie-uri de performanță – rețin preferințele utilizatorului, nemaifiind 

necesară setarea lor la fiecare utilizare a Site-ului; 

4.4. Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor – o terță parte generează un 

cookie pentru a monitoriza vizitatorii unici și frecvența vizitelor; 

4.5. Cookie-uri geo-targetting – stabilesc coordonatele geografice ale 

utilizatorilor; 

4.6. Cookie-uri plasate de terți – Site-ul folosește plug-in-uri de la rețele de 

socializare pentru a vă permite să vă înregistrați și logați. Pentru 

informații privind modalitatea în care terțele părți utilizează cookie-

urile vă rugăm să accesați politicile lor de confidențialitate. 

5. Scopul folosirii cookie-urilor 

O vizită pe Site poate plasa cookie-uri în următoarele scopuri: 

- autentificarea și identificarea dumneavoastră pe Site; 

- utilizarea Site-ului (ex. secțiunea „comparații produse”); 

- analiza în Site a vizitatorilor; 

- evaluarea modului în care utilizați Site-ul astfel încât să îl putem îmbunătăți; 

- reținerea preferințelor dumneavoastră atunci când utilizați Site-ul; 

- geo-targetting (analiza utilizatorilor după coordonate geografice) si adaptarea 

continutului site-ului pentru mai multa relevanta; 

- publicitate (bannere publicitare). 
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6. Modalități de oprire/ștergere a cookie-urilor 

Puteți să ștergeți fișierele de tip cookie de pe hard-drive în orice moment sau să 

evitați modulele cookie prin configurarea browserului dumneavoastră în sensul de a 

le respinge sau de a vă anunța când un cookie este plasat pe hard-drive. Pentru mai 

multe informații despre efectuarea setărilor referitoare la cookies accesați opțiunea 

„ajutor” a browserului dumneavoastră.  

În cazul în care ați dezactivat utilizarea modulelor cookies, există posibilitatea ca 

unele servicii ale Site-ului să nu funcționeze sau să nu funcționeze corect. 

În prezent, browserele oferă „asistență” referitoare la setările de tip cookies. Pentru 

mai multe detalii, vă rugăm să accesați linkurile de mai jos: 

- Mozilla Firefox 

- Microsoft Internet Explorer 

- Google Chrome 

- Safari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
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FACEBOOK PLUGINS SOCIALE 

Acest site folosește plugin-uri sociale („plugin-uri”) din rețeaua socială facebook.com 

care este operat de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal 

Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Lista și aspectul plugin-urilor sociale 

Facebook pot fi vizualizate aici: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/  

Dacă accesați o pagină de pe site-ul nostru web care include un astfel de plugin social, 

browser-ul dvs. stabilește o conexiune directă cu serverele Facebook. Facebook 

transferă conținutul plugin-ului social direct în browser-ul dvs., apoi îl va integra în 

site. Prin urmare, nu avem nicio influență asupra întinderii datelor pe care Facebook 

le colectează prin intermediul plugin-urilor sale sociale și, astfel, vă putem informa 

doar pe baza informațiilor furnizate de Facebook: 

Prin integrarea plugin-ului, Facebook obține informațiile accesate de dvs. de pe 

paginile site-ului nostru web, chiar dacă nu sunteți un utilizator înregistrat al 

Facebook sau nu sunteți conectat la Facebook. Aceste informații, precum și adresa IP 

a browser-ului dvs. sunt transferate pe serverul Facebook.  

Dacă sunteți conectat la Facebook, Facebook poate aloca vizita pe site-ul nostru 

contului dvs. de Facebook. Facebook primește astfel de informații indiferent dacă 

interacționați cu plugin-urile sociale sau nu. Dacă interacționați cu plugin-urile sociale, 

de ex. prin utilizarea butonului „Like-it” sau prin publicarea unui comentariu, 

browser-ul dvs. va transfera aceste informații direct pe Facebook, unde sunt stocate. 

Astfel de informații vor fi publicate și pe Facebook și vor fi afișate prietenilor dvs. de 

pe Facebook. 

Pentru informații despre modalitatea și scopul colectării datelor, prelucrarea și 

utilizarea ulterioară a acestor date de către Facebook, precum și drepturile dvs. în 

această privință, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate Facebook: 

https://ro-ro.facebook.com/about/privacy/update 

https://ro-ro.facebook.com/policies/cookies/ 

Dacă sunteți membru Facebook și nu doriți ca Facebook să colecteze date de pe site-

ul nostru și să combine aceste date cu datele dvs. de membru Facebook, trebuie să vă 

deconectați de pe Facebook înainte de a accesa site-ul nostru web. 

În plus, puteți bloca și plugin-urile sociale prin descărcarea și instalarea de suplimente 

pentru browser-ul dvs., cum ar fi:  

https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://ro-ro.facebook.com/about/privacy/update
https://ro-ro.facebook.com/policies/cookies/


 

Pag.5 din 5 

Capital social: 6.480.000 RON CUI: RO14368402 Nr.Reg.Com: J40/10616/21.12.2001 IBAN: RO03INGB0001008118708910 ING Bank 

Valplast Industrie s.r.l. 

Bd.Preciziei, nr. 9 

Bucuresti, Romania 

 
 

Tel. : 021 317 91 72 

Fax: 021 317 91 71 

office@valplast.ro 

www.valplast.ro 

- Google Chrome:  

https://chrome.google.com/webstore/detail/block-

facebook/gebclbfnlcebcljmgblacllmjkfidoef 

- Mozilla Firefox:  

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/facebook_blocker/ 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/block-facebook/gebclbfnlcebcljmgblacllmjkfidoef
https://chrome.google.com/webstore/detail/block-facebook/gebclbfnlcebcljmgblacllmjkfidoef
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/facebook_blocker/

