Cookies

Utilizam cookies pentru a va facilita o mai bună utilizare a website-ului nostru. Cookies sunt
mici unități de date stocate temporar pe hard disk-ul computerului sau telefonului dvs. mobil, în
vederea îmbunătățirii experienței dvs. pe website-ul nostru. Cookies nu conțin informațiile dvs.
personale și nu pot fi folosite pentru a identifica un anumit utilizator. Cookies include de obicei
un număr unic și anonim de identificare generat în mod arbitrar, stocat în computerul dvs. Unele
expiră la sfarsitul sesiunii de utilizare a website-ului, în timp ce altele sunt menținute în computer
pentru mai mult timp.

1. Cookies proprii

Cookies proprii sunt setate de website-ul pe care il vizitati si pot fi vizualizate numai de catre
respectivul website.

2. Terţe Cookies

Terţe cookies sunt setate de alte organizatii pe care le utilizam pentru prestarea unor servicii
diverse. De exemplu, utilizăm servicii externe de analiză și acești furnizori de servicii setează
cookies în numele nostru pentru a ține o evidență cu ceea ce este căutat, de interes pentru dvs.
Website-ul pe care-l vizitați poate deține conținut incorporat de pe YouTube, de exemplu, care-și
poate seta propriile cookies.

De ce ar trebui sa accept cookies?

Informațiile conținute în cookies sunt utilizate în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care vi le
punem la dispoziție, cum ar fi:
a. pentru a permite unui serviciu sa vă recunoască calculatorul, tableta sau telefonul mobil pe
care îl folosiți, astfel încat să nu fie necesar să furnizați aceleași informații de mai multe ori

pentru o anumită etapă sau în timpul unei sesiuni de lucru, de exemplu în cazul în care
completați un formular electronic sau un chestionar on-line
b. pentru a permite video player-ului să funcționeze în mod corespunzător
c. pentru a ține o evidență a numărului de persoane care utilizează serviciile, permițând acestor
servicii să fie mai usor accesibile și asigurându-le viteza necesară
d. analiza unor date anonime pentru a înțelege cum interacționează utilizatorii cu anumite aspecte
ale serviciilor noastre online, ca astfel să le actualizăm.

Ce se intamplă dacă nu accept?

Dacă decideți să nu acceptați cookies, anumite funcții ale acestui website ar putea fi inaccesibile
sau ar putea fi necorespunzătoare. Acest lucru va restricționa ceea ce faceți prin intermediul
website-ului nostru și poate avea impact asupra designului și experienței utilizatorului.

Exemple de functii care ar putea fi afectate:

a. perceperea website-ului intr-un mod personalizat
b. vizionarea de clipuri video
c. like si share pentru aceasta pagina pe retelele de socializare
d. vizionarea continutului incorporat

Cookies setate de acest website

cookiesAccepted“-Cookie - Acest cookie stocheaza informația despre opțiunea utilizatorilor
cu privire la cookies. Cookie este setat atunci cand utilizatorul accepta ('adevarat') sau refuza
('fals') utilizarea cookies.

Personalizare

Anumite Cookies sunt utilizate să stocheze informații anonime despre utilizator. Aceste
informații sunt folosite pentru a furniza conținutul preferat de utilizator.

„henkelTaxonomies“-Cookie - Acest cookie stochează informația despre subiectele prezentate
pe paginile pe care le-a vizitat un utilizator. Denumirea subiectului si un element de calcul sunt
stocate și evaluate atunci când accesați o pagină web.

„cmReferrer“-Cookie - Acest cookie stochează informația despre sursa vizitei utilizatorului,
atunci când website-ul este accesat. Aceste informații pot fi utilizate apoi pentru a furniza
aceluiași utilizator un conținut personalizat.

„cmKeyword“-Cookie - Dacă un utilizator folosește un motor de cautare, acesta poate furniza
cuvintele cheie solicitate. Aceste informații pot fi evaluate pentru a afișa un conținut selectat.

Website statistics

„webtrekkOptOut“ Cookie - Acest Cookie este setat atunci când un utilizator refuză să-i fie
stocate datele referitoare la vizita sa.

Altele

In plus fata de the cookies mentionate mai sus, pot fi folosite și alte cookies proprii sau ale
terţilor în legatură cu conținutul (extern) incorporat în acest website, utilizând technologii cum
sunt iFrames, JavaScript etc. Acceptând cookies, dvs. veți accepta ca asemenea conținut are ți
cookies atațate.

Henkel nu poate controla, nici accepta responsabilitatea pentru terţe cookies. Vă rugăm să
vizitați website-urile acestor terți pentru mai multe informații.

