Politică privind fișierele cookies
1. Introducere
Prezenta “Politică privind fișierele cookies” se aplică tuturor utilizatorilor website-ului
www.rotalianul.com. În cele ce urmează, găsiți toate informațiile necesare legate de

plasarea, utilizarea și administrarea fișierelor cookies de către Diaspora Media Network

S.R.L. (ca detinător al paltformei www.rotalianul.com) ocazionat de desfășurarea navigării
pe acest website.

2. Notiunea de “cookie/cookies”
Termenul „cookie/cookies” desemnează atât modulele cookie cât și tehnologiile similare prin
intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

„Internet Cookie” („browser cookie/s” sau „HTTP cookie/s” ori „cookie/s”) reprezintă un
fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul,

terminalul mobil sau pe alte echipamente prin intermediul cărora utilizatorul accesează
acest wesite.
Cookies sunt instalate ca urmare a unei solicitări emise de un web-server către un browser
(de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Din momentul în care se instalează, cookies au
o durată de existenta determinata, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe
software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard drive-ul
utilizatorului care folosește echipamentul.

Tehnic, doar web-serverul care a trimis cookies le poate accesa din nou, în momentul în
care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.
3. Scopurile în care sunt utilizate cookies pe acest website:
Pentru a furniza utilizatorilor o mai bună experiență de navigare precum și servicii adaptate
nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte, respectiv:
● - îmbunătățirea utilizării, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în
timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
● - în funcție de serviciile / produsele accesate, cookie-ul va anticipa punerea la
dispoziția utilizatorului a unor bunuri similare, în viitor, la accesarea paginii
noastre de internet.
Cookies vor transmite un răspuns (feedback) în legătură cu modul în care se utilizează
pagina de internet, ceea ce ne va permite să adoptăm măsuri pentru ca aceasta să fie mai
eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Funcționalitatea cookies este aceea de a permite memorarea anumitor setări/preferințe
stabilite de către utilizatorul paginii de internet, cum este, de exemplu, “acceptul politicii de
cookies”.
4. Durata de existență a cookies
Durata de existență a unui cookie poate varia și depinde de scopul pentru care este plasat.
Categoriile de cookies determină și durata acestora:
● - Cookie de sesiune – este șters automat la închiderea browser-ului.
● - Cookie persistent – rămâne stocat în terminal până când se împlinește data
de expirare (variabilă, de la câteva minute până la câțiva ani) sau până la
ștergerea manuală de către utilizator prin intermediul setărilor din browser.
5. Cookies plasate de terți sau “third party cookies”
În afara conținutului care ne aparține, pe pagina noastră puteți regăsi și secțiuni de conținut
furnizate prin intermediul unor terți, nu de către Diaspora Media Network S.R.L.
Acești terți furnizori de cookies sunt obligați, la rândul lor să respecte toate regulile privind
protecția datelor și Politica de Confidentialitate.
6. Ce cookies sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:
● - Cookies de performanță a paginii de internet;
● - Cookies pentru publicitate;
● - Cookies ale furnizorilor de publicitate;
Cookies de performanță - memorează preferințele utilizatorului astfel încât nu mai este
necesară setarea din nou a acestora, în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet.
Cookies pentru publicitate - permit proprietarului website-ului să cunoască dacă
utilizatorul vizualizează o reclamă online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul
vizualizării respectivului mesaj publicitar. Aceste cookies folosesc la targetarea

publicității online, sunt anonime și memorează informații despre conținut nu despre
utilizator.
7. Informații memorate și accesate prin intermediul cookies
Cookies păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea
browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookies expiră
sau sunt șterse.
8. Oprirea sau limitarea fișierelor cookies
Dezactivarea sau refuzul de a primi cookies pot face această pagină de internet dificil
de vizitat sau inaccesibilă.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookies sau să fie acceptate doar
anumite cookies de la o pagină de internet preferată.
Browserele actuale acordă posibilitatea schimbării setărilor privind cookies. Uzual, aceste
setări se găsesc în secțiunea „opțiuni” sau „preferințe” a browserului.

Refuzul sau dezactivarea cookies nu înseamnă eliminarea conținutului de publicitate
online – ci doar că aceasta nu va fi adaptată preferințelor și intereselor utilizatorului,
așa cum au rezultat acestea ca urmare a comportamentului de navigare.

