
 

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE 

 

Introducere 

Prezenta politică explică modul în care noi, MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA SRL, 

prin intermediul site-ului www.magnapharm.eu, utilizăm module cookie, care sunt aceste module 

utilizate, ce informații colectăm cu ajutorul modulelor cookie și scopurile utilizării.  

Vă încurajăm să citiți cu atenție această politică, împreună cu Politica privind Protecția datelor cu 

caracter personal, pentru a înțelege modul în care MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA 

S.R.L. colectează, prelucrează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal și drepturile de 

care dispuneți în legătură cu prelucrarea datelor. 

În cadrul site-ului web utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care 

pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe 

site-ul nostru web, sistemul de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul 

căruia utilizatorul navighează pe site-ul web. 

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile noastre pentru a 

oferi servicii mai adaptate utilizatorilor.  

 

1. Ce sunt cookie-urile? 

Un cookie este un mic fragment de informații pe care un site web solicită browser-ului dvs. să le 

stocheze pe computerul dvs., terminalul dvs. mobil sau pe alte dispozitive electronice prin care un 

utilizator accesează internetul, în scopul de a ajuta utilizatorul să navigheze pe site-ul web în mod 

eficient, să efectueze anumite funcții și să îi permită site-ului web să “rețină” acțiunile sau preferințele 

utilizatorului de-a lungul timpului.  

Aceste fișiere sunt plasate, în general, pentru recunoașterea terminalului utilizat și prezentarea 

conținutului într-un mod adecvat, ajutându-ne să vă oferim o experiență personalizată.  

2. Cum utilizăm cookie-urile? 

Site-ul nostru web utilizează cookie-urile îndeosebi în scopurile următoare:  

 pentru a reține acțiunile și preferințele individuale ale utilizatorilor;  

 pentru asigura buna funcționare a site-ului web și a-i spori performanțele; 

 pentru afișarea corespunzătoare a website-ului, în funcție de dispozitivul utilizat pentru 

accesare; 

 pentru identificarea modalității de interacționare cu website-ul; 

 pentru conținut și reclame adaptate preferințelor utilizatorului, în funcție de paginile vizitate; 

 pentru limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor;  

 pentru analiza – ne ajută să înțelegem modalitatea în care utilizatorii interactionează cu site-ul 

nostru.  

 Pentru măsurarea, optimizarea și adaptarea caracteristicilor de analiză – cum ar fi confirmarea 

unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un 

utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). 

http://www.magnapharm.eu/


      

 

Website-urile derulează aceste analize privitoare la utilizarea lor pentru a-și îmbunătăți 

serviciile în beneficiul utilizatorilor. 

 

Nu vom utiliza cookie-uri în alte scopuri decât cele arătate în prezenta politică.  

3. Cum controlați cookie-urile? 

Majoritatea browser-elor suportă cookie-uri, însă utilizatorii își pot configura browser-ele să le refuze 

și le pot șterge oricând doresc. Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți. Puteți șterge 

toate cookie-urile care sunt deja stocate pe computerul dvs. și puteți configura majoritatea browser-

elor să împiedice stocarea cookie-urilor. Însă, dacă veți proceda astfel, este posibil să fiți nevoit să 

ajustați manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați un site, iar anumite servicii și 

funcționalități este posibil să nu funcționeze. 

Puteți bloca/dezactiva cookie-urile în setările browser-ului dvs. web. Însă, dacă utilizați setările 

browser-ului dvs. pentru a bloca toate cookie-urile (inclusiv pe cele esențiale), este posibil să nu puteți 

accesa în întregime sau parțial site-ul nostru, deoarece unele cookie-uri pot fi strict necesare pentru 

funcționarea site-ului web.  

 

4. Ce cookie-uri utilizăm pe acest site web? 

4.1. Cookie-uri strict necesare, de care este nevoie pentru buna funcționare și operare a site-ului 

nostru web. Printre acestea se numără, de exemplu, cookie-uri care vă permit să vă autentificați 

în zone securizate ale site-ului nostru web și care sunt necesare pentru administrarea sistemului 

și pentru prevenirea activităților frauduloase.  

4.2. Cookie-uri de statistică a site-ului, care ne permit să recunoaștem și să numărăm vizitatorii și să 

aflăm modalitățile în care vizitatorii navighează pe site-ul nostru web. Acest tip de cookie-uri ne 

ajută să perfecționăm experiența de navigare a utilizatorilor pe site-ul nostru web, astfel încât 

aceștia să poată găsi mai ușor informațiile pe care le caută. Cookie-uri care sunt utilizate pentru a 

îi recunoaște pe utilizatorii care revin pe site-ul nostru web. Aceste cookie-uri ne ajută să 

personalizăm conținutului site-ului nostru web pentru dvs. și să ne amintim preferințele dvs. (de 

exemplu, limba și regiunea alese de dvs.).  

4.3. Cookie-uri de marketing. Acestea pot cuprinde:  

- Cookie-uri de profilare în scopuri publicitare: acestea creează profiluri de utilizatori pentru 

personalizarea reclamelor care corespund preferințelor manifestate de utilizatori. 

- Cookie-uri de targeting utilizate pentru a servi reclamelor referitoare la produse care sunt 

similare cu cele pentru care vă manifestați interesul (de ex. afișarea de pagini privind 

produsele pe care le-ați vizitat pe site-ul nostru atunci când navigați pe alte site-uri) 

În tabelul următor veți găsi mai multe informații despre cookie-urile individuale utilizate pe acest site 

web și scopurile pentru care le utilizăm:  

 



 

Denumire cookie Categorie Furnizor Scop Valabilitate 

XSRF-TOKEN Necesar Magnapharm.eu 
Asigură securitatea navigării în cadrul website-ului. Acest cookie este 

esențial pentru securitatea website-ului și a utilizatorilor acestora. 
1 zi 

_ga Statistică Magnapharm.eu 
Înregistrează un ID unic pentru a genera statistici cu privire la modalitatea 

de utilizare a website-ului de către utilizatori. 
2 ani 

_gat Statistică Magnapharm.eu Folosit de google Analytics pentru a mari viteza cererilor catre server 1 zi 

_gid Statistică Magnapharm.eu 
Înregistrează ID-ul unic care este utilizat pentru a genera date statistice 

despre modul în  care vizitatorul utilizează site-ul web 
1 zi 

Collect Statistică 
Google-

analytics.com 

Utilizat de Google Analytics pentru statistici privind comportamentul 

utilizatorului și a dispozitivului utilizat. Urmărește utilizatoarul între 

dispozitivele utilizate și canalele de marketing.  

sesiune 

Ads/ga-audience Marketing Google.com 

Utilizat de către Google AdWords pentru a clasifica utilizatorii care au 

șanse mai mari de a se transforma în clienți, conform comportamentului în 

cadrul website-ului și a paginilor accesate.  

sesiune 

IDE Marketing Doubleclick.net 

Utilizat de Google DoubleClick pentru a înregistra și raporta 

comportamentul utilizatorului după accesarea unei reclame, cu scopul de a 

măsura eficacitatea unei reclame și de a afișa reclame personalizate 

utilizatorilor.  

1 an 

Test_cookie Marketing Doubleclick.net Utilizat pentru a verifica dacă motorul de căutare suportă cookie-uri 1 zi 

VISITOR_INFO1_LIVE Marketing Youtube.com 
Estimează lățimea de bandă pe paginile care conțin clipuri youtube 

integrate 
179 zile 



      

 

YSC Marketing Youtube.com 
Înregistrează un ID unic pentru a păstra statistici despre clipurile de pe 

youtube accesate de utilizator 
Sesiune 

Yt-remote-cast-

installed 
Marketing Youtube.com 

Stochează preferințele utilizatorului în privința clipurilor video 

încorporate 
Sesiune 

Yt-remote-connected-

devices 
Marketing Youtube.com 

Stochează preferințele utilizatorului în privința clipurilor video 

încorporate 
Permanent 

Yt-remote-device-id Marketing Youtube.com 
Stochează preferințele utilizatorului în privința clipurilor video 

încorporate 
Permanent 

Yt-remote-fast-check-

period 
Marketing Youtube.com 

Stochează preferințele utilizatorului în privința clipurilor video 

încorporate 
Sesiune 

Yt-remote-session-app Marketing Youtube.com 
Stochează preferințele utilizatorului în privința clipurilor video 

încorporate 
sesiune 

Yt-remote-session-

name 
Marketing Youtube.com 

Stochează preferințele utilizatorului în privința clipurilor video 

încorporate 
Sesiune 

Magnapharm_session Neclasificat Magnapharm.eu Neclasificat 1 zi 



 

Vă rugăm să rețineți că terțele părți (inclusiv, de exemplu, rețelele de publicitate și furnizorii de 

servicii externe precum cele de analiză a traficului web) pot utiliza și ele cookie-uri și/sau pot 

accesa datele colectate de cookie-urile de pe site-ul web.  

Site-ul www.magnapharm.eu foloseşte Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de 

Google. Google Analytics foloseşte “cookies”, care sunt fişiere text plasate în computer, pentru a 

ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc. Informaţiile generate de cookie-ul 

cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), vor fi transmise şi stocate 

de Google pe serverele din Statele Unite. Google va folosi aceste informaţii în scopul de a evalua 

utilizarea de către dvs. a site-ului www.magnapharm.eu. Google poate transfera aceste 

informaţii unor terţe părţi, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care 

terţe părţi afectează procesul de informaţii cu privire la numele Google. 

 

Website-ul nostru utilizează pluginuri sociale ( „plug-in-uri“) ale rețelelor sociale 

www.facebook.com („Facebook“), www.youtube.com (”Youtube”) și www.linkedin.com 

(”LinkedIn”) . 

 

Facebook este o rețea socială, administrată de Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo 

Alto, CA 94304, USA). Pentru informații despre scopul colectării și procesării de date de către 

Facebook, despre drepturile dvs. în acest sens, precum și pentru a vă seta opțiunile pentru 

protejarea intimității, vă rugăm să citiți politica de confidenţialitate a Facebook la adresa 

https://www.facebook.com/policy.php. 

 

YouTube este o rețea de video steaming, administrată de Google Inc. (901 Cherry Avenue, San 

Bruno, California, USA). Pentru informații suplimentare despre Youtube puteți accesa  

https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines 

 

LinkedIn este o rețea socială, administrată de LinkedIn Irlanda, Gardner House, Wilton Place, 

Wilton Plaza, Dublin 2, Irlanda ("LinkedIn"). Pentru mai multe informații puteti vizita politica de 

confidențialitate LinkedIn disponibilă la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacy-

policy?trk=hb_ft_priv. 
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Durata de viață:  

Durata de viaţă a unui cookie variază în funcție de scopul pentru care este plasat.  

Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (cookie de sesiune). Acest lucru 

înseamnă că odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, cookie-urile de sesiune nu vor fi reținute. 

Alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website 

(”cookie-uri fixe” sau ”permanente”). Aceste cookie-uri sunt plasate pe dispozitivul utilizat și 

refolosite de fiecare data când utilizatorul accesează site-ul și au o durată de viață mai lungă ce 

variază de la câteva zile la ani. 

 

Puteți decide în orice moment, la libera dumneavoastră alegere, să blocați setările cookie-urilor 

de profilare sau să vă retrageți consimțământul exprimat în prealabil fără ca acest lucru să 

afecteze capacitatea dumneavoastră de a vizita site-ul web și de a beneficia de conținutul 

relevant. 

Modificare listă de cookie:  

De fiecare dată când site-ul nostru web introduce un nou cookie administrat fie de compania 

noastră, fie de o terță parte, cookie-ul respectiv va fi introdus în politica de cookie, în tabelul de 

mai sus, iar dacă plasarea acestuia necesită consimțământ din partea dumneavoastră, vă va fi 

solicitat consimțământul încă o dată. 

 

5. Limitarea utilizării modulelor cookie și consecințele limitării 

Cookie-uri sunt instalate doar cu acordul dumneavoastră prealabil. Din acest motiv, atunci când 

accesați site-ul nostru www.magnapharm.eu pentru prima dată este afișat un banner special 

care vă informează că site-ul utilizează cookie-uri și vă dă posibilitatea de a vă exprima opțiunea 

cu privire la categoriile de cookie-uri care pot fi instalate în dispozitivul utilizat în navigarea pe 

site-ul nostru (cu excepția celor necesare, care sunt instalate automat, la momentul accesării 

site-ului).  

După exprimarea opțiunii dumneavoastră, banner-ul de cookie-uri va dispărea. Nu este necesar 

consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie la fiecare accesare a site-ului. Acordul oferit 

la prima accesare va fi reținut și nu va mai fi afișat la accesările viitoare ale site-ului.  

Dumneavoastră aveți posibilitatea de a refuza sau limita utilizarea acestor module cookie.  

Reamintim că aceste module reprezintă o parte importantă în funcționarea și afisarea 

conținutului site-ului ajutând la personalizarea experienței pentru fiecare utilizator.  

Limitarea utilizării modulelor sau refuzul utilizării acestora poate crea dificultăți în navigarea pe 

site, sau chiar poate face unele părți imposibil de folosit. În plus, odată cu limitarea sau refuzul 

plasării de module cookie pe dispozitivul dumneavoastră, nu dezactivați afișarea publicității 

online, ci doar personalizarea acesteia în funcție de preferințele și interesele dumneavoastră.  

6. Securitatea și confidențialitatea 

Browserele utilizate au integrate setări de confidențialitate și securitate ce ajută la acceptarea 

plasarea dar și la ștergerea diferitelor tipuri de cookie-uri și limitări ale perioadei de valabilitate 

a acestora în funcție de scop.  

Aceste setări pot fi personalizate în funcție de preferințele dumneavoastră în setările 

browserului utilizat.  

http://www.magnapharm.eu/


      

 

 

7. Modificări ale Politicii de Cookie 

Menționăm că este necesar să citiți Politica de cookie, împreună cu Politica privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal în mod constant, având în vedere că este posibil ca acestea să sufere 

îmbunătățiri sau modificări în funcție de modificările legislative, dacă va fi cazul.  

Indiferent de numărul de modificări sau completări, pe site-ul nostru va fi publicată cea mai 

recentă versiune a Politicii.  

 

 

Versiune actualizată: 22.12.2020 
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