Informare privind cookie-urile
Site-ul web http://landscape.cc.unibuc.ro utilizează diferite tipuri de cookie-uri pentru a vă
distinge de ceilalți utilizatori ai site-ului. Un cookie este un mic fișier de litere și numere
stocat pe echipamentul dvs. Cookie-urile web sunt utilizate pentru a îmbunătăți site-urile web
și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului prin personalizarea conținutului pentru
vizitatori și pentru a oferi informații proprietarilor de site-uri web.
Există o serie de motive pentru care un cookie poate fi stocat pe echipamentul dvs. după o
vizită pe site-ul http://landscape.cc.unibuc.ro.






cookie-urile care fac site-ul nostru să funcționeze corect și vă permit să utilizați
serviciile online securizate furnizate de http://landscape.cc.unibuc.ro.
cookie-uri care vă recunosc preferințele personale atunci când vă întoarceți pe site-ul
nostru și face mai ușor de utilizat site-ul deoarece personalizeaza informațiile pe care
le primiți.
cookie-uri care ajută la asigurarea rapidă a încărcării conținutului paginii dvs.
cookie-urile care colectează date despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru si
care ne ajuta să îmbunătățim serviciile digitale

Cookie-uri sunt plasate pe dispozitivul dvs. fie de către site-ul http://landscape.cc.unibuc.ro
fie de către părțile terțe ale căror servicii le folosim ca parte a site-ului.
Cookie-uri folosite
Nume
cookie

Furnizor

Tip

Expirare

Descriere

_ga

unibuc.ro

HTTP

2 ani

Înregistrează un ID unic
utilizat pentru a genera
date statistice despre
modul în care vizitatorul
utilizează site-ul web.

Collect

google-analytics.com

Pixel

Sesiune

Folosit pentru a trimite
date către Google
Analytics despre
dispozitivul și
comportamentul
vizitatorului. Urmăreste
vizitatorul pe dispozitive
și canale de marketing.

6.2 Modificarea setărilor cookie-urilor

Datele
sunt
trimise in
România

SUA

Majoritatea browserelor web permit controlul cookie-urilor prin setările browserului. Pentru a
afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor, respectiv despre cum puteti vedea ce cookieuri au fost instalate și cum să le gestionați și să le ștergeți, utilizati urmatoarele linkuri:
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=ro_RO
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro
https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor

Este posibil ca anumite părți ale site-ului http://landscape.cc.unibuc.ro să nu funcționeze
corect dacă ați dezactivat utilizarea cookie din browser.

