Politica de cookies pe site-ul
www.origini.com.ro
1. Politica de utilizare Cookie-uri
Această politică se referă la cookie-urile şi paginile web operate de
Societatea Origini PI S.R.L cu sediul social în Sat Călineşti, comuna Floreşti,
judeţul Prahova, fosta fermă agrozootehnică, numită în continuare Origini.
2. Ce sunt Cookie-urile?
Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care
va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui
utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin
solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet
Explorer, Chrome etc.) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe
software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard
drive-ul utilizatorului).
3. La ce sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi
prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor
utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de
navigare şi susţin eforturile ORIGINI pentru a oferi servicii confortabile
utilizatorilor: ex: – preferinţele în materie de confidenţialitate online, coşul
de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în
pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem cum

un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne
îmbunătăţirea structurii şi conţinutului lor, excluzând indentificarea
personală a utilizatorului.

4. Conţin cookie-urile date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a
putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii
de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi
colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator.
Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor
neautorizate la ele.
5. Ştergerea cookie-urilor
În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite
salvarea cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi
schimbate în aşa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie
blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată
când cookie-urile sunt trimise către terminalul său. Informaţii detaliate
despre posibilităţile şi modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite
în zona de setări a aplicaţiei (browser-ului web). Limitarea folosirii cookieurilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii web.
6. Securitate şi probleme legate de confidenţialitate

În general browserele au integrate setări de confidenţialitate care
furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de
valabilitate şi ştergerea automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit
site.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookieurilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opţiuni” sau în meniul de
“preferinţe” al browserului sau poţi folosi opţiunea “ajutor” a browserului
pentru mai multe detalii.

