
Politica de utilizare cookie-uri 
 
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră 
mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru. 
	
1. Politica de utilizare cookies valabilă începând cu 01.11.2020 
Această politică se referă la cookies și pagina web www.universulfaptelorbune.ro operată de 
Romstal Imex S.R.L., cu sediul în București, Șos. Vitan-Bârzești nr. 11A, sector 4, București, la 
care se va face în continuare referire sub forma „Romstal”, „noi”, „a noastră”. 
 
2. Ce este un cookie? 
 
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau 
dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe 
o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea 
caracterelor şi alte preferinţe de afişare), în general vă îmbunătăţeşte utilizarea paginii web şi 
ne ajută să vă oferim cele mai potrivite produse şi servicii. Fișierul cookie este “pasiv” (nu 
conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard disk-
ul utilizatorului). 
 
3. Cine colecteaza si utilizeaza cookie-uri?  
Datele colectate prin cookies sunt colectate de către Romstal Imex S.R.L., cu sediul în București, 
Șos. Vitan-Bârzești nr. 11A, sector 4, Bucurti şi sunt utilizate de către societăţile din grupul 
Romstal. Referințele la "Romstal " din această notificare înseamnă companiile din cadrul 
Grupului Romstal inclusiv filialele, afiliații, sucursalele acestor societăţi în grup.  
 
4. Ce tipuri de cookies folosim? 
Folosim două tipuri de cookies: 
 

a) de sesiune – fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la inchiderea 
sesiunii de navigare sau închiderea browser-ului web. 

b) persistente – fișiere care rămân în terminalul utilizatorului pe o perioada definită de 
parametrii acelui cookie sau până sunt șterse manual de utilizator. 
 

5. Cum sunt folosite cookies de catre acest site? 
 
O vizită pe Site poate plasa cookie-uri în următoarele scopuri: 
 
-        autentificarea și identificarea dumneavoastră pe Site; 
-        utilizarea Site-ului; 
-        analiza în Site a vizitatorilor; 
-        evaluarea modului în care utilizați Site-ul astfel încât să îl putem îmbunătăți; 
-        reținerea preferințelor dumneavoastră atunci când utilizați Site-ul; 
-        geo-targetting (analiza utilizatorilor după coordonate geografice); 



-       pentru publicitate personalizată dezvoltată de companii din grupul Romstal sau de 
către terţi. 

 
 
Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul 
utilizatorului, vor fi folosite doar dacă utilizatorul își exprimă consimțământul expres și 
neechivoc în legatură cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate. 
 
Utilizatorul iși poate retrage consimțământul în orice moment prin modificarea setărilor 
aferente browser-ului utilizat. Detalii privind modificarea setărilor browserelor puteți găsi pe 
website-urile dezvoltatorilor browserelor , în Secțiunea ”Setări”, prezentate mai jos: 
 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Microsoft Edge 
Microsoft Internet Explorer 
Opera 
Apple Safari 
 
6. Ce date conțin cookies? 
 
În cele mai multe cazuri, cookies nu identificaă în mod direct utilizatorii de Internet, ci 
terminalul de pe care aceștia au accesat anumite pagini web. Aceste date sunt criptate într-un 
mod care nu permite accesul neautorizat al terților. 
 
7. Retenția și ștergerea cookies 
 
Există mai multe moduri de a gestiona cookie-urile: 

• puteți dezactiva cookie-urile Romstal sau modulele cookie terță parte prin utilizarea 
setărilor browserului dvs. 

• puteți șterge toate cookie-urile de pe dispozitivul dumneavoastră și puteți seta 
majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora 

Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul 
aboutcookies.org. 
Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare 
dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu 
funcţioneze. 
 
8. Actualizări ale politicii de cookies 
 
Romstal poate actualiza prezenta politică de cookies pentru a reflecta schimbări ale diverselor 
cookies folosite în scop operațional, juridic sau de reglementare. Vă rugăm să citiți regulat 
politica de cookies pentru a vă asigura că sunteți informat corespunzator cu privire la modul in 
care utilizăm cookies. Data prezentei politici este actualizată în antetul acestei secțiuni. 



 
9. Linkuri utile 
 
Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm 
următoarele linkuri: 
Microsoft Cookies guide - https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement  
http://www.youronlinechoices.com/ro/ 
 


