
Ce sunt cookie-urile? 

Cookie-urile sunt fragmente de text plasate în computerul 

dumneavoastră de către site-urile pe care le vizitați. Această tehnologie 

de stocare automată a datelor este foarte răspandită și se foloseste 

pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de 

operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a 

conectat la site-ul www.okmedical.ro etc, cu scopul de a ințelege cum 

folosesc vizitatorii această pagină de web. “Cookies” ne ajută să 

adaptăm conținutul website-ului în funcție de nevoile dumneavoastră. 

Cum și de ce folosim cookie-uri? 

Folosim cookies pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea site-

urilor noastre și pentru a întelege mai bine modul în care vizitatorii 

utilizează aceste site-uri, precum și serviciile oferite de către acestea. 

Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o 

modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți 

experiența dumneavoastră pe site-urile noastre și pentru a face 

următoarea vizită mai placută. Noi nu folosim cookies pentru a colecta 

informații personale, cum ar fi numele dumneavoastră, cu toate 

acestea, putem face legatura între informațiile conținute într-un cookie 

și informațiile dumneavoastră cu caracter personal colectate prin alte 

mijloace (de exemplu, formularele de inregistrare). 

Cum pot modifica setările mele cookie? 

Puteți în orice moment modifica setările dumneavoastră cookie (de 

exemplu, sa fiți alertați atunci când cookie-urile sunt trimise către 

computerul dumneavoastră). Dacă faceți acest lucru, vă rugăm să aveți 

în vedere faptul că este posibil să nu vă puteți inregistra pe site-urile 

noastre sau să folosiți alte funcții care necesită înregistrarea sau 

colectarea de informații. 



Modifică setări Cookie 

Orice modificări la setările dumneavoastră cookie vor fi salvate până 

când decideți să faceți modificări suplimentare, în cazul în care v-ați 

răzgândit. 

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite? 

Atunci când vizitați acest site, următoarele tipuri de Cookie-uri sunt 

folosite. 

Cookie-urile necesare – Acestea sunt Cookie-urile strict necesare pentru 

operarea unui site web. fără aceste cookie-uri, acest site nu va 

funcționa corect. 

Cookie-urile functionale – Acestea sunt Cookie-urile care sunt setate 

pentru a îmbunatăți funcționalitatea site-ului. De exemplu, Cookie-urile 

care amintesc conținutul pe care l-ați vizionat anterior pe acest site sau 

adresa de e-mail și telefonul furnizate la inregistrare în timpul unei 

vizite anterioare pe acest site. Prin umare, utilizarea Cookie-urilor 

functionale ne permite să vă oferim conținut adaptat intereselor 

dumneavoastră, nemaifiind necesară o nouă înregistrare sau să 

introduceți din nou anumite informații în formularele de înregistrare 

atunci când vă intoarceți pe acest website. Pe unele site-uri web, 

Cookie-urile permit să stocați rețete preferate, activități, puncte sau 

scoruri ridicate. Putem folosi, de asemenea, Cookie-urile pentru a bloca 

accesul la anumite activități al utilizatorilor minori. 

Cookie-urile site-ului – Acestea sunt Cookie-uri stabilite de către acest 

site și pot fi citite numai de către acest site. 

Cookie-urile terțelor părți – Acestea sunt Cookie-uri stabilite de către 

terțe părți pe care le folosim pentru diferite servicii (de exemplu, 

analiza sau publicitate de website). 

 


