Politica de cookie a platformei „Agora Mediu”
Dragă vizitator (și ne dorim noi utilizator) al Platformei „Agora Mediu”,
Așa cum te informam în fereastra de tip pop-up, Platforma „Agora Mediu” utilizează fişiere de tip cookie
fie pentru a utiliza în mod optim platforma noastră, fie pentru a personaliza, îmbunătăți și analiza
experiența ta pe platfoma noastră.
Este important ca tu să știi ce module cookie folosește platforma noastră și în ce scop. Aceasta va ajuta
la protejarea confidenţialităţii tale, asigurând totodată uşurinţa de utilizare a platformei noastre web.
A. Ce este un cookie?
Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni format din litere şi numere care este stocat pe orice
terminal cu acces la internet (computer, telefon mobil, tabletă etc) şi este instalat prin solicitarea
transmisă de către un web-server unui browser (Internet Explorer, Chrome, Mozilla etc.) şi este
complet pasiv - nu conţine programe software, viruşi, spyware şi nu poate accesa informaţii de pe hard
drive-ul utilizatorului.
Exemplu (preluat de pe pagina web www.apti.ro „Informații de bază despre cookie-uri”):

B. Ce tipuri de module cookie utilizăm pe platforma „Agora Mediu”? Care dintre ele sunt active?
1. Cookie-uri strict necesare – întotdeauna active
2. Cookie-uri funcționale – devin active doar dacă sunt selectate de utilizator
3. Cookie-uri de analiză – devin active doar dacă sunt selectate de utilizator
C. De ce utilizăm aceste trei module cookie? Care este scopul lor?
1. Cookie-uri strict necesare – utilizăm aceste cookie-uri pentru ca tu să poți utiliza în mod optim
platorma și funcționalitățile ei majore; de aceea nu pot fi dezactivate.
2.

 ookie-uri funcționale – folosim aceste cookie-uri pentru ca tu să te poți bucura de o
C
experienţă îmbunătăţită şi mult mai uşoară și pentru o interacțiune mai rapidă între tine,
utilizatorul și Platforma „Agora Mediu”; asta deoarece au funcţionalităţi precum stocarea
preferinţelor tale în legătură cu ce informaţii dorești să primești.
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Astfel, dacă ți-ai făcut un cont la noi pe platformă, în momentul autentificării tale noi folosim un cookie
funcțional pentru reținerea ta ca utilizator autentificat; ulterior, tu poți accesa platforma Agora
fără a mai fi nevoie să te autentifici din nou.
În alte cazuri, cookie-urile funcționale pot fi utilizate pentru stocarea de informații referitoare la
activitățile desfășurate de tine ca utilizator pe platforma „Agora Mediu”, astfel încât tu să îți poți
relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a platformei. Cookie-urile spun
serverului ce pagini trebuie să îți arate, astfel încât să nu fii nevoit să îți amintești acest lucru sau
să navighezi întregul site de la început. Astfel, cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte”
care îți spun exact unde ai rămas în cadrul platformei.
3. Cookie-uri de analiză - Folosim aceste cookie-uri deoarece ne permit să recunoaștem și să
numărăm utilizatorii și să colectăm informații despre modul în care este utilizată Platforma (de
exemplu, paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des).
Pentru a realiza această analiză, platforma „Agora Mediu” utilizează Google Analytics, un serviciu de
analiză web furnizat de Google Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În
acest scop, Google Analytics utilizează acest tip de cookie-uri.
Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizată platforma – informații
standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa ta IP – internet protocol) și
informații privind comportamentul utilizatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către
Google și stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către
Google, adresa ta IP este anonimizată.
În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shieldhttps://www.privacyshield.gov/list), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de
confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o
entitate terță atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectivul terț
prelucrează informațiile în numele Google.
În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a
utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google.
D. Cum poți gestiona, dezactiva sau șterge modulele cookie?
Poți gestiona preferințele cookie:
1. din fereastra pop-ului care îți apare la lansarea și încărcarea platformei Agora;
2. din setările browserului. Majoritatea browserelor îți permit:
● să vezi ce cookie-uri ai și să le ștergi în mod individual;
● să blochezi cookie-uri ale unor terțe persoane;
● să blochezi cookie-uri ale anumitor site-uri;
● să blochezi setarea tuturor cookie-urilor;
● să ștergi toate cookie-urile atunci când închizi browserul;
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Ce se întâmplă dacă dezactivez toate modulele cookie?
Atenție! Dacă dezactivezi toate modulele (noastre) cookie din setările browserului, este posibil ca
anumite secţiuni sau funcţii ale Platformei Agora să nu funcţioneze, deoarece browserul ne poate
împiedica să setăm module cookie strict necesare pentru funcţionarea site-ului. Prin urmare, îți
recomandăm nu să dezactivezi toate modulele cookie din browser-ul web.
Unde pot găsi mai multe informații despre modul în care pot gestiona/dezactiva/șterge modulele
cookie pentru browserul pe care îl utilizez?
Exemplu: Să spunem că tu utilizezi browserul Google Chrome. În acest caz poți afla mai multe informații
accesând următorul link: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Pentru alte browsere, poți afla mai multe informații aici:
● Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
● Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
● Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
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