
Stimate vizitator, 

Website-ul nostru, precum majoritatea site-urilor, foloseste cookie-uri pentru a va furniza o experiență 
mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului dumneavoastra. 

 

Ce este un fisier cookie 
Un cookie este un fisier de mici dimensiuni pe care site-ul nostru il stocheaza pe dispozitivul 
dumneavoastra, atunci cand incarcati pagina www.cotatiibursiere.ro. Va asiguram ca fisierele cookie nu 
conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hard drive-ul 
dispozitivului dumneavoastra. 

In functie de „durata de viata” a unui cookie, acestea sunt clasificate astfel: 

- Cookie-uri de sesiune: acestea au o durata de stocare temporara, limitata doar la durata sesiunii 
in care vizitatorul acceseaza site-ul 

- Cookie-uri permanente: acestea sunt stocate la nivelul dispozitivului utilizatorului si nu sunt 
sterse atunci cand sesiunea de navigare este inchisa. 

 

Cum utilizam fisierele cookie 
Un cookie conține informații care fac legătura între un browser-ul dumneavoastra și site-ul nostru. De 
fiecare data cand accesati www.cotatiibursiere.ro, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa 
în consecință. Cookie-urile asigură o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile noastre de a va 
oferi servicii moderne si personalizate. 

Website-ul nostru utilizeaza cookie-uri pentru navigare si autentificare, pentru securitate si pentru 
analiza performantei website-ului. Nu utilizam cookie-uri de la terti si nici nu comunicam datele 
dumneavoastra catre terti. 

 

Cum puteti controla cookie-urile 
Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să 
blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele 
preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul.  

Blocarea cookie-urilor se poate face din browser-ul dumneavoastra, difera de la un browser la altul si de 
la o versiune la alta. Pentru informatii suplimentare referitoare la modalitatea de blocare a cookie-urilor, 
consultati meniul Ajutor/Help al browser-ului. Va aducem la cunostinta insa ca blocarea cookie-urilor va 
afecta in mod negativ interactiunea dumneavoastra cu website-ul, existand posibilitatea ca unele servicii 
si optiuni sa nu functioneze in parametrii optimi.  
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