DECIZIA Nr. ____ din data

U.A.T. Municipiului Calafat, cu sediul social in Calafat, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Nr 24, cod postal
205200, Judeţul Dolj, Romania, cod fiscal 4554424, reprezentata legal prin Ciobanu Lucian, avand funcţia de
PRIMAR, având în vedere dispoziţiile Regulamentului 679/2016 cu aplicabilitate de la 25.05.2018, privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
(GDPR),

DECIDE
-

introducerea notificării cu privire la cookieurile utilizate pe websiteul entitatii.

Aceasta procedura se aplica site-urilor ale căror functionalitati sunt limitate la prezentarea
generala a unor informaţii de interes general/informaţii de contact/alte informaţii ce tin de
transparenta decizionala si administrative. Avand in vedere ca site-ul este unul de tip prezentare, ce
nu permite relizarea de profiluri, efectuări de programri, achiziţii online, singura necesitate din punct
de vedere al GDPR (prelucrarea datelor cu caracter personal) vizeaza politica de cookieuri utilizate.
Astfel se va insera un plugin de cookie consent - de obţinere consimtamant acord politica
cookieuri din partea utilizatorului si se va insera documentul de mai jos cu privire la informaţiile
ce fac referire asupra cookieurilor (se insereaza link către acestea). Se va updata lista in cadrul
documentului cu cookieurile utilizate in funcţie de rezultatul scanarii online cu un program de tip
cookie scanner disponibil gratuit.
Textul ce va fi inserat:
“Politica de confidenţialitate a prelucrării datelor cu caracter personal in mediul online
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Cookie-uri
Un cookie este format din nume si continut, durata de existenta a acestuia fiind determinata, putând fi accesat din nou de
Webserver in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
Cookie-urile se clasifica in:

- Cookieuri de sesiune - acestea sunt stocate temporar in istoricul browser-ului care le memoreaza pana la momentul in care
utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau inchide fereastra browserului.
- Cookieuri Persistente - Acestea sunt stocate, in funcţie de durata prestabilita, pe hard-drive-ul unui computer sau echipament.
Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decât cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul
respectiv - cunoscute sub numele de “third party cookies” - care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui
utilizator, astfel incat sa fíe livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.
O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

•

Cookie-uri de performanta

Acest tip de cookie retine preferinţele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a
site-ului.

•

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a
utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveţi acest cookie, iar
daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu
sunteti înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop
statistic.
Daca sunteti înregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si usemame-ul acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Condiţii, Politica de confidenţialitate precum si prevederilor
legislaţiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

•

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniţi. Este complet anonim si este folosit doar
pentru a targeta continutul - chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiţi aceeaşi
reclama.

•

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunţa daca sunteti înregistrat sau nu. Serverele noastre
folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveţi permisiunea pentru un serviciu anume.
De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu usemame-ul dvs. Daca nu ati selectat
„pastreaza-ma înregistrat”, acest cookie se va şterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

•

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si ce durata de timp a
trecut de cand ati văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri se folosesc si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de
asemenea, cookie-uri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame
despre motosape, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre agricultura.
Enumerăm cookie-urile folosite: (Se obţin cu o scanare de tip cookie scanner online) ___________

i Third-party Cookies

1
Cookie-urile sunt un punct central al funcţionarii eficiente a Intemetului, ajutand la generarea unei experienţe de navigare
prietenoasa si
Domain adaptata Valid up to Goal
# Source Key Value
preferinţelor si
intereselor utilizatorului. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor, poate conduce ca unele site-uri sa fie imposibil de folosit.
Cookieurile nu reprezintă viruşi, nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot autorula. In consecinţa,
nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste funcţii, nu pot fi
considerate viruşi.
Cookie-urile pot fi totuşi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informaţii despre preferinţele si istoricul de
navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware.
Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul
procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
In general browserele au integrate setări de confidenţialitate care fumizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de
valabilitate si ştergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Majoritatea modulelor cookie îşi pierd valabilitatea după 30 de zile. Identificarea persoanei tale de către noi sau de către furnizorul
instrumentului de conversie nu este posibilă.
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea,
refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate Online.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri
de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula in “opţiuni” sau
in meniul de “preferinţe” al browserului tau
Pentru Internet Explorer:
1. Alege din meniul „Unelte“ punctul „Opţiuni internet“.
2. Dai clic pe butonul „Protecţia datelor“ apoi, sub "Setări", mută indicatorul în sus pentru a bloca toate cookie-urile, apoi apasă
"OK".
Pentru Firefox:
1. Alege din meniul „Unelte“ butonul „Opţiuni“.
2. Sub punctul „Protecţia datelor“, la secţiunea "Firefox va" alege opţiunea "Foloseşte setări personalizate pentru Istoric".
3. Deselectează opţiunea "Acceptare cookie-uri“ pentru a dezactiva cookie-urile.
4. Confirmă cu „OK“.
în cazul în care foloseşti un alt program de navigare pe internet, citeşte instrucţiunile referitoare la prevenirea şi ştergerea cookieurilor din meniul de asistenţă al programului de navigare sau al producătorului aplicaţiei software.
Siteul nu combina informaţia colectata in acest fel cu niciun fel de informaţie ce poate duce la identificarea persoanelor. Puteti
seta browserul sa va anunţe atunci cand primiţi un cookie si sa-1 respingeţi daca doriţi.

Daca doriţi sa afli mai multe informaţii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkur
Microsoft Cookies guide h11 ris://sunPort.tnicrosoft.com/en-us/help/260971/descrintion-of-cookies AII About
Cookies hnTr//www.allaboutcookics.oni'

1AB Romania pune la dispoziţie următorul site pentru a oferi mai multe informaţii privind confidenţialitatea legata de
publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/ “

Aprobat,

Data,

