Politică de cookie-uri
Website-ul http://auto3p.com.ro folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a
furniza Utilizatorilor o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate
nevoilor și interesului fiecăruia.
Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni transmise de către server browserului folosit pentru accesarea site-ului. De fiecare dată când site-ul este accesat,
cookie-urile sunt transmise înapoi serverului de către browser.
Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru reținerea
preferințelor utilizatorilor și pentru publicitate. Cookie-urile nu conțin coduri
executabile, ele fiind doar fișiere text care nu pot să execute nicio operație. Ele nu
sunt nici spyware și nici viruși informatici, deși anumite programe antivirus și antispyware le pot detecta.
Cookie-urile sunt de 3 tipuri:
•

•

•

Esențiale: ele sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului web și nu pot
fi dezactivate. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație de
identificare personală.
De performanță: ele ne permit să monitorizăm vizitele și sursele de trafic,
pentru a putea măsura și îmbunătăți performanța site-ului. Ele ne ajută să
știm care sunt cele mai populare sau mai puțin populare pagini și să
monitorizăm performanța site-ului.
De publicitate: ele pot fi setate pe site-ul nostru de către partenerii noștri de
publicitate (Facebook, Google, YouTube). Ele nu stochează informații
personale în mod direct ci identifică browser-ul pe care îl folosiți și
dispozitivul de pe care accesați site-ul nostru. Dacă nu permiteți aceste
cookie-uri, nu veți avea parte de publicitate din partea site-ului nostru.

Orice browser vă permite să acceptați sau nu cookie-uri. Dezactivarea şi refuzul de
a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de utilizat. De
asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai viziona
publicitate online din partea website-ului vizitat. Orice browser oferă posibilitatea
de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în „opţiuni”
sau în meniul de „preferinţe”.

