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POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

1. POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI ȘI TEHNOLOGII SIMILARE
Această politică se referă la cookie-urile și la tehnologiile similare folosite,
după caz, în website-urile și aplicațiile operate de Consiliul Judeţean Mehedinţicu
sediul în Drobeta Turnu Severin, Strada Traiannr. 89, cod poştal220134, (denumită în
continuare www.cjmehedinti.ro).
Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării paginii noastre web
reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea vă informăm în
continuare în detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și a datelor
fără caracter personal.
Pe această pagină web se utilizează software pentru analiza utilizării. Prin
evaluarea acestor date se pot obține informații utile cu privire la nevoile
vizitatorilor/utilizatorilor.
Cookie-urile sunt folosite pentru următoarele scopuri:
 de funcționare a site-ului;
 de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului;
Această politică se completează cu politica www.cjmehedinti.rocu privire la
protecția datelor personale în general, acestea incluzând informații suplimentare utile,
inclusiv cu privire la responsabilul www.cjmehedinti.ropentru protecția datelor
personale, toate scopurile prelucrărilor de date de către www.cjmehedinti.ro,
drepturile dumneavoastră, precum și excepțiile și limitele acestora etc.
2. CE SUNT COOKIE-URILE?
Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet.
Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de
browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La
următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și
informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party
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Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel,
pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în
unele cazuri conținutul afișat.
Unele fișiere Cookie sunt foarte utile pentru că pot îmbunătăți experiența
utilizatorului în cazul reaccesării respectivei pagini web. Cu condiția să utilizați
același terminal și același browser ca până acum, fișierele Cookie își amintesc, de
exemplu, preferințele dumneavoastră, comunică cum utilizați o pagină și adaptează
ofertele afișate intereselor și nevoilor dumneavoastră personale.
Cele mai multe Cookie-uri folosite de noi se șterg automat de pe hard disk-ul
dumneavoastră după finalizarea sesiunii browser-ului ("Session Cookies"). În plus,
folosim și Cookie-uri care rămân pe hard disk-ul dumneavoastră și după finalizarea
sesiunii. Acest lucru urmărește în principal îmbunătățirea experienței utilizatorului în
cazul unei noi accesări a paginii web, prin adaptarea ulterioară a paginii web la
nevoile dumneavoastră personală, optimizând astfel timpul de încărcare.
3. LA CE SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE?
Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului
și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.
Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile
noastre pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor, ex: – preferințele în materie
de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De
asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să
înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, permițândune îmbunătățirea structurii și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a
utilizatorului.
4. CE COOKIE-URI FOLOSIM?
Folosim două tipuri de cookie-uri: per sesiune și fixe. Cookie-urile per sesiune
sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii
sau închiderea aplicației. Cookie-urile fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o
perioadă determinată de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de
utilizator.
5. CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CĂTRE ACEST SITE?
O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:
 cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului;
 cookie-uri de analiză;
 cookie-uri pentru publicitate.
Cookie-urile și/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esențiale pentru
buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea
site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți seta browser-ul
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dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile, însă în acest caz anumite secțiuni ale siteului nu vor funcționa corect.
6. CONȚIN COOKIE-URILE SAU TEHNOLOGIILE SIMILARE DATE
PERSONALE?
Cookie-urile sau tehnologiile similare în sine nu solicită informații cu caracter
personal pentru a putea fi utilizate și, în multe cazuri, nici nu identifică personal
utilizatorii de internet. Există însă situații când datele personale pot fi colectate prin
utilizarea cookie-urilor pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau
pentru a oferi utilizatorului o experiență mai adaptată preferințelor sale. Astfel de date
sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.
7. BLOCARE COOKIE-URI
În cazul în care doriți sa blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site-ului
vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în
folosirea site-ului nostru. De exemplu, blocarea cookie-urilor vă poate împiedica să:


Site-ul nu poate functiona corectfaraaceste cookie-uri;

În cazul în care ești de acord cu aceste limitări și dorești să blochezi cookieurile, urmează instrucțiunile de mai jos:
Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți
posibilitatea să modificați setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile.Alege
browser-ul tău din lista de mai jos pentru a afișa instrucțiunile pe care trebuie să le
parcurgeți după deschiderea browser-ului.


Internet
Explorer,
a
se
consulta
în
acest
sens
(https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies) Extras - Opțiuni de internet - card de înregistrare
"Extins" - la secțiunea Securitate bifați "Trimite solicitări de tip "Do
NotTrack" către paginile web vizitate cu Internet Explorer "Do NotTrack" confirmați ;



Firefox,
a
se
consulta
în
acest
sens
(https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websitesentfernen) Meniu - Setări - Protecția datelor - la secțiunea Cronică bifați
"Creați setările definite de utilizator" - la secțiunea "Cookies" efectuați
setările dorite – confirmați;
Google
Chrome,
a
se
consulta
în
acest
sens
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3
DDesktop&hl=de) Meniu - Setări - Setări extinse - la secțiunea "Protecția
datelor" faceți clic pe "Setări conținut" - la secțiunea "Cookies" bifați
rubricile dorite – confirmați;
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Safari,
a
se
consulta
în
acest
sens(https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE) Safari - Setări Protecția datelor - la secțiunea "Cookies și datele paginii web" efectuați
setările dorite – confirmați.

8. ADMINISTRAREA PREFERINȚELOR CU PRIVIRE LA PLASAREA DE
COOKIE-URI
În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea
cookie-urilor și/sau a tehnologiilor similare pe terminal în mod implicit. Acestea sunt
stocate pe perioade descrise în tabelul de la secțiunea 11 de mai jos.
Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookieurilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată
când cookie-uri sunt trimise către terminalul său.
Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a cookieurilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii
cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale website-ului.
9. DE CE SUNT COOKIE-URILE ȘI/SAU TEHNOLOGIILE SIMILARE
IMPORTANTE PENTRU INTERNET?
Cookie-urile și/sau tehnologiile similare reprezintă un punct central al
funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare
prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau
dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri sau părți ale site-urilor imposibil
de folosit.
Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi, cu respectarea
legislației, publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de
preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită
autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
 Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de
produse și servicii;
 Oferte adaptate intereselor utilizatorilor;
 Reținerea parolelor;
 Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet
(opțiuni family mode, funcții de safe search);
 Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de
afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;
 Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator;
 Măsurarea, optimizarea și adaptarea caracteristicilor de analiză – cum ar fi
confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut
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este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin
motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile
derulează aceste analize privitoare la utilizarea lor pentru a-și îmbunătăți
serviciile în beneficiul utilizatorilor.
10. SECURITATE ȘI ASPECTE LEGATE DE CONFIDENȚIALITATE
În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează
diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere
automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:






Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a
reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securității utilizării
cookie-urilor.
Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta, dacă
doriți, termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a
datelor personale de acces.
Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea
browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când
închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează
cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de
navigare.

11. LINKURI ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE UTILE
Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate,
recomandăm următoarele linkuri:
• Microsoft Cookies guide
• AllAbout Cookies
• http://www.youronlinechoices.com/ro/
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Tabelul de mai jos descrie fiecare cookie utilizat pe website, inclusiv rolul
acestuia
Denumire
cookie

Tip

Scop

GUEST_LANGUAGE_ID

Funcționalitatea

Acest cookie amintește preferințele de limbă ale
utilizatorului.

Da

COOKIE_SUPPORT

Funcționalitatea

Înregistrarea preferințelor utilizatorilor urmând a
fi monitorizate sau nu de modulele noastre cookie
de analiză

DA

JSESSIONID

Sesiune

Cookie pentru sesiuni de platformă cu scop
general, utilizat de site-urile scrise în JSP. De
obicei folosit pentru a menține o sesiune de
utilizator anonimă de către server.

DA

LFR_SESSION_STATE_
{identificator utilizator}

Sesiune

Cookie pentru a controla timpul de expirare a
sesiunii din partea JavaScript

DA

Funcționalitatea

Cookie asociat site-urilor care utilizează
CloudFlare, utilizat pentru a accelera timpul de
încărcare a paginii. Conform CloudFlare, este
utilizat pentru a suprascrie orice restricții de
securitate bazate pe adresa IP de la care
vizitatorul provine. Nu conține nicio informație
de identificare a utilizatorului.

DA

CloudFlare

1 AN

Performanța

Acest nume cookie este asociat cu Google
Universal Analytics, conform documentației, este
utilizat pentru a accelera rata solicitării - limitând
colectarea datelor pe site-urile cu trafic ridicat.
Expiră după 10 minute.

NU

Google Analytics

10 minute

Performanța

Acest nume cookie este asociat cu Google
Universal Analytics - care este o actualizare
semnificativă a serviciului de analiză Google cel
mai des utilizat. Acest cookie este utilizat pentru
a distinge utilizatorii unici, prin alocarea unui
număr generat la întâmplare ca identificator de
client. Acesta este inclus în fiecare solicitare de
pagină dintr-un site și este utilizat pentru
calcularea datelor vizitatorilor, sesiunii și
campaniilor pentru rapoartele de analiză a siteurilor. În mod implicit, acesta va expira după 2
ani, deși acest lucru este personalizabil de către
proprietarii site-urilor web.

NU

Acest nume de cookie este asociat cu Google
Universal Analytics. Se pare că este un nou
cookie și din primăvara 2017 nu sunt disponibile
informații de la Google. Se pare că stochează și
actualizează o valoare unică pentru fiecare pagină
vizitată.

NU

__cfduid

_gat

_ga

_gid

Performanța

Strict Furnizor
Durata/Expira
necesar
Sursa
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Cjmehedinti.ro
Cjmehedinti.ro

Cjmehedinti.ro
Cjmehedinti.ro

1 AN

1 AN

In Timpul sesiunii

In Timpul sesiunii

2 ani
Google Analytics

Google Analytics

1 zi

