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Politică de utilizare cookie-uri

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala “Prof. Dr. Dan Theodorescu”, cu sediul în Calea Plevnei, nr. 1721, sector 1, București, telefon 021.315.88.55, Fax: 021.315.88.55, email secretariat@spitalomf.ro
(„Spitalul” sau “Noi”) utilizează cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului www.spitalomf.ro.
Prezenta politică de utilizare cookie-uri se completează cu Politica referitoare la prelucrarea datelor cu
caracter personal pe care o puteți regăsi pe site-ul www.spitalomf.ro la secțiunea Prelucrarea datelor cu
caracter personal.
1.

Ce este un „cookie”?

Un “cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este 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 un web-server unui browser (de explu fără a se limita la Internet Explorer,
Chrome, Mozilla Firefox) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu
poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
Un cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de
existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserver-ul care a transmis cookie-ul îl poate accesa
din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserver-ului respectiv.
Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe internet (de
exemplu: setările limbii în care se dorește accesarea unui site, păstrarea unui user logat în contul de
webmail, securitatea online banking, păstrarea produselor în coșul de cumpărături).
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe
cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Există două categorii mari de cookie-uri:
➢

➢

Cookie-uri de sesiune- acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web
pentru ca aceste să le memoreze până când utilizatorul iese de pe websiste-ul respectiv sau închide
fereastra browserului (exemplu: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de
socializare);
Cookie-uri persistente- acestea sunt stocate pe hardrive-ul unui computer sau echipament (și în
general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le include și pe
cele plasate de pe un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectivcunoscute sub numele de “third party cookie” (cookie-uri plasate de terți)- care pot fi folosite în mod
anonim pentru a memora interesele unui utilizator astfel încât sa fie livrată publicitate cât mai
relevantă pentru utilizatori.

De asemenea, cookie-uri se mai pot împarți în funcție de entitatea care le gestionează, putând fi proprii (în
acest caz, ale Spitalului) sau ale altor persoane.
În funcție de scop, pot fi (a) cookie-uri tehnice (necesare pentru navigare), (b) cookie-uri de performanță
(colectează informații despre modul în care cititorii utilizează un site web, cum ar fi paginile cele mai
populare, ce metodă de conectare între pagini este cea mai eficientă și dacă utilizatorii întâmpină mesaje de
eroare de pe paginile web), (c) cookie-uri funcționale (țin minte alegerile pe care le faci, pentru a îmbunătăți
experiența ta), (d) cookie-uri publicitare (gestionare de spatii publicitare) sau cookie-uri de publicitate
comportamentală (publicitate pe Website).

2.

Cookie-urile folosite pe www.spitalomf.ro

Prevederile legale în domeniu stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră, în cazul
în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site, fără a fi necesar consimțământul
dumneavoastră pentru utilizarea acestora.
În acest sens, vă rugăm să rețineți că site-ul utilizează doar cookie-urile necesare care au ca scop să
îmbunătățească fiecare vizită pe site-ul nostru.
A.

Cookie-uri necesare

Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în
pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookieuri.
În acest scop, vă rugăm să regăsiți mai jos cookie-urile folosite de site-ul nostru:
Denumire
PHPSESSID

3.

Furnizor
spitalomf.ro

Scop
Expirare
Cookie pentru menținerea Sesiune
sesiunii de lucru

Tip
HTTP

Scopul utilizării de cookie-uri și temeiul legal al utilizării lor

Spitalul utilizează aceste cookie-uri pentru a ajuta la buna funcționare a site-ului astfel încât utilizatorii să
beneficieze de o experiență plăcută prin utilizarea site-ului www.spitalomf.ro. Astfel, prelucrarea datelor
privind utilizatorii site-ului nostru conținute în sau obținute prin intermediul cookie-urilor se realizează în
interesul nostru legitim în calitate de operator (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul General
Privind Protecția Datelor).
4.

Cum poți opri cookie-urile pe www.spitalomf.ro ?

Aveți dreptul de a nu accepta utilizarea de cookie-uri de către site-ul nostru însă vă rugăm să aveți în vedere
că dezactivarea sau/și refuzul de a primi cookie-uri pot face site-ul impracticabil sau dificil de vizitat și folosit.
Astfel, este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau pentru ca
browser-ul să accepte cookie-uri de la un site anume.
Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se regăsesc
de regulă in “optiuni” sau in meniul “preferinte” al browser-ului dumneavoastră.
Mai multe detalii despre modul de ștergere a cookie-urilor sau modul de gestionare a cookie-urilor în
diferite browsere de internet pot fi găsite accesând linkurile de mai jos:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie10
https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US and for IOS https://support.apple.com/enus/HT201265
Informații complete despre modul în care organizațiile utilizează modulele cookie sunt disponibile la
adresa: www.allaboutcookies.org
Pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la adresa de email secretariat@spitalomf.ro sau ne puteți
adresa o solicitare în scris, datată și semnată la următoarea adresă: Calea Plevnei, nr. 17-21, sector 1,
București.

