
Politica privind cookie-urile  

 

1. INTRODUCERE  

Site-ul https://assessment.ascendis.ro/ folosește cookie-uri, așa cum este descris în acest document.  

Sperăm că informațiile de mai jos vă vor ajuta să clarificați aspectele legate de cookie-uri. Anumiți 

termeni specifici sunt descriși în prezentul document și alții, scrise cu majuscule, vor avea 

semnificația atribuită și definită în documentul „Termeni și condiții”, disponibil pe site la adresa: 

https://assessment.ascendis.ro/termeni-si-conditii.pdf  

 

2. CE SUNT COOKIE-URILE?  
Anumite informații relevante pentru utilizarea site-ului pot fi stocate, cum ar cookie-uri, pe 

dispozitivele (desktop sau mobile) pe care le utilizați ca Utilizator. Aceste cookie-uri ajută la 

îmbunătățirea utilizării site-ului. Dezactivarea colectării acestor date este posibilă și prin blocarea 

cookie-urilor din setările browserului, dar numai anumite funcții ale site-ului pot fi afectate.  

Cookie-ul (termen cunoscut și sub numele de „browser cookie”, „cookie HTTP” sau „cookie 

internet”) este un fișier mic format din litere și cifre, care va fi stocat pe computer, terminalul mobil 

sau pe alte dispozitive aparținând un utilizator, de la care este accesat internetul. Cookie-ul este 

configurat prin solicitarea trimisă de un server web către un browser (de exemplu: Internet Explorer, 

Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține software, viruși sau spyware și nu poate accesa 

informațiile de pe hard disk ale utilizatorului ).  

Un cookie este format din două părți: numele și conținutul (sau valoarea). În plus, durata de viață a 

unui cookie este limitată. Din punct de vedere tehnic, numai serverul web care a trimis cookie ul 

poate accesa din nou informațiile atunci când utilizatorul revine la site-ul web asociat unui astfel de 

server web.  

 

3. PENTRU CE SE FOLOSESC COOKIE-URILE?  

Site-ul https://assessment.ascendis.ro/ configurează cookie-uri numai pentru a permite 

îmbunătățirea caracteristicilor oferite, astfel încât experiența utilizatorului în timpul vizitării site-ului 

să se poată întâmpla și poate deveni mai plăcută. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea 

terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod mai relevant, ajustat la 

preferințele utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență de navigare plăcută și 

susțin eforturile deținătorului site-ului de a oferi servicii confortabile utilizatorilor: de ex. 

preferințele privind confidențialitatea online.  

În plus, acestea sunt utilizate pentru a pregăti anumite statistici agreate anonim, care ne ajută să 

înțelegem modul în care un Utilizator beneficiază de site-urile noastre web, permițându-ne să 

îmbunătățim structura și conținutul acestora, excluzând identificarea personală a Utilizatorului. 

Cookie-urile nu sunt utilizate pentru a colecta date cu caracter personal.  

Durata stocării cookie-urilor pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a vă conecta la Internet și 

pentru a accesa Site-ul este de 2 ani.  
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4. REFUZUL DE ACCEPTARE A COOKIE-URILOR.  

Utilizatorii au dreptul să accepte cookie-uri pentru a avea acces la Site și toate funcțiile acestuia sau 

să refuze aplicația cookie-uri. În cazul în care utilizatorii refuză cookie-urile care sunt obligatorii, 

utilizarea site-ului poate fi afectată tehnic. Refuzul de a accepta alte cookie-uri decât cele obligatorii 

nu va afecta utilizarea site-ului de către utilizator.  

 

5. MODIFICAREA SETĂRII COOKIES  

Utilizatorii site-ului au dreptul să modifice setările cookie-urilor din browserul de internet. Setările 

se găsesc de obicei în meniul „opțiuni” sau „preferințe” al browserului de internet utilizat. În funcție 

de browserul de internet utilizat de Utilizator, modificarea setărilor cookie urilor poate diferi. În 

acest scop, poate fi accesat butonul „ajutor” din meniul browserului de internet.  

Dacă accesați site-ul utilizând diferite dispozitive de conectare la internet, modificarea setărilor 

cookie-urilor trebuie efectuată separat pentru fiecare dispozitiv.  

 

6. CATEGORII DE COOKIE-URI UTILIZATE DE SITE  

Site-ul utilizează două tipuri de cookie-uri: pe secțiune și permanent. Acestea din urmă sunt fișiere 

temporare care rămân în terminalul utilizatorului până la încheierea sesiunii sau până la închiderea 

aplicației (browserul web). Fișierele permanente rămân pe terminalul utilizatorului o perioadă de 2 

ani sau până când sunt șterse manual de către utilizator.  

Utilizarea cookie-urilor este justificată de consimțământul dvs., exprimat prin bifarea voluntară a 

casetei „Accept” pentru cookie-urile de performanță.  

 

7. ACORDUL UTILIZATORULUI PRIVIND COOKIE-URILE  

În calitate de Utilizator al Site-ului, aveți posibilitatea de a accepta categoriile de cookie-uri accesând 

fereastra pop-up care se va deschide automat atunci când veți utiliza Site-ul pentru prima dată 

folosind un anumit dispozitiv.  

 

8. CE CONȚIN COOKIE-URILE DE DATE PERSONALE?  

Cookie-urile ca atare nu solicită utilizarea datelor cu caracter personal și, de cele mai multe ori, nu 

identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie urilor 

pot fi colectate numai pentru a facilita utilizatorului anumite caracteristici. Aceste date sunt criptate 

în așa fel încât să facă imposibilă accesarea acestora de către persoane neautorizate.  

 

9. ȘTERGEREA COOKIE-urilor  



În general, o aplicație utilizată pentru a accesa site-urile web permite salvarea cookie-urilor pe un 

terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi modificate în așa fel încât gestionarea automată a 

cookie-urilor să fie blocată de browserul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când 

cookie-urile sunt trimise la terminalul lor. Informațiile detaliate despre posibilitățile și modul de 

gestionare a cookie-urilor pot fi găsite în setările aplicației (ale browserului web). Limitarea utilizării 

cookie-urilor poate afecta anumite caracteristici ale site-ului web. 

  

10. DE CE SUNT COOKIE-URILE ATAT DE IMPORTANTE PENTRU INTERNET?  

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a internetului, ajutând la generarea 

unei experiențe de navigare prietenoase, adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. 

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face imposibilă utilizarea anumitor site-uri web. 

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi mesaje de promovare 

online, ci doar că aceasta nu va mai putea lua în considerare preferințele și interesele utilizatorilor, 

așa cum este evidențiat de comportamentul de navigare.  

Exemple de utilizare importantă a cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin 

intermediul unui cont):  

Conținut și servicii adaptate la preferințele utilizatorului - categorii de produse și servicii.  

Oferte adaptate intereselor Utilizatorului - amintirea parolelor.  

Păstrarea filtrelor de protecție a copilului în ceea ce privește conținutul de pe Internet (opțiuni de 

mod familial, funcții de căutare sigure). 

Limitarea frecvenței reclamelor - limitarea numărului de afișări ale unei reclame pentru un anumit 

utilizator al unui site.  

Difuzarea de reclame mai relevante pentru utilizator.  

Măsurarea, optimizarea și caracteristicile analitice, cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic 

pe un site web, ce tip de conținut este vizualizat și modul în care un utilizator ajunge pe un site web 

(de exemplu, prin intermediul motoarelor de căutare, direct, de pe alte site-uri web etc.). Site-urile 

web efectuează aceste analize ale utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile, în beneficiul 

utilizatorilor.  

 

11. ASPECTELE PRIVIND SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA  

Cookie-urile NU sunt viruși! Folosesc formate de text simplu. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, 

prin urmare nu pot fi executate și nici nu pot rula automat. Prin urmare, nu pot copia sau replica pe 

alte rețele pentru a rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste caracteristici, nu pot fi 

considerați ca viruși.  

Cu toate acestea, cookie-urile pot fi utilizate în scopuri negative. Întrucât stochează informații 

despre preferințele utilizatorilor și istoricul de navigare, atât pe un anumit site, cât și pe mai multe 



site-uri, cookie-urile pot fi utilizate ca o formă de spyware. Mai multe produse anti spyware sunt 

conștiente de acest lucru și marchează constant cookie-urile care trebuie șterse în timpul ștergerii / 

scanării antivirus / anti-spyware.  

Browserele conțin, în general, setări de confidențialitate integrate care oferă diferite niveluri de 

acceptare a cookie-urilor, valabilitatea și perioada de ștergere automată după ce Utilizatorul a vizitat 

un anumit site.  

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:  

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de 

internet, este recomandabil să știți ce probleme potențiale pot crea cookie-uri. Deoarece transmit în 

mod constant informații bidirecționale între browser și site-ul web, dacă un hacker sau o persoană 

neautorizată interferează cu transmiterea datelor, informațiile conținute de cookie-uri pot fi 

interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server 

folosind o rețea necriptată (de exemplu: o rețea Wi-Fi nesecurizată).  

Alte atacuri bazate pe cookie pot implica setări eronate pe servere. Dacă un site web nu solicită 

browserului să utilizeze numai canalele criptate, hackerii pot folosi o astfel de vulnerabilitate pentru 

a păcăli browserele să trimită informații prin canale nesecurizate. Hackerii folosesc apoi informațiile 

pentru a accesa fără autorizare anumite site-uri. Este foarte important să acordați atenție și să 

alegeți cea mai bună metodă de protecție a datelor dvs. personale.  

 

12. SFATURI GENERALE PENTRU O EXPLOATARE COOKIE, SIGURĂ ȘI RESPONSABILĂ  

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea celor mai vizitate și mai mari site-uri folosesc 

cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va mai permite accesul 

utilizatorului la cele mai populare și utilizate site-uri, precum YouTube, Gmail, Yahoo și altele ca 

atare.  

Iată câteva sfaturi care pot asigura Utilizatorilor să navigheze neglijent, dar cu ajutorul cookie-urilor: 

Personalizați setările browserului dvs. cu privire la cookie-uri pentru a reflecta un nivel confortabil 

pentru dvs. în ceea ce privește siguranța cookie-urilor.  

Dacă nu vă deranjează cookie-urile și dacă sunteți singura persoană care folosește computerul, 

puteți stabili termeni de expirare lungi pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale 

de acces.  

Dacă partajați accesul la computer, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge 

datele de navigare individuale, de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o opțiune 

pentru a accesa site-urile care plasează cookie-uri și pentru a șterge orice informații referitoare la 

vizită la terminarea sesiunii de navigare.  

Instalați și actualizați constant aplicații anti-spyware.  

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-

uri web. Prin urmare, împiedică browserul să acceseze site-uri web care pot exploata 



vulnerabilitățile browserului sau să descarce software dăunător. Asigurați-vă că browserul dvs. este 

întotdeauna actualizat. Multe dintre atacurile bazate pe cookie sunt efectuate prin exploatarea 

punctelor slabe ale browserelor de versiuni vechi.  

Cookie-urile sunt peste tot și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și 

mai mari site-uri de internet, fie ele locale sau internaționale. Având o înțelegere clară a modului în 

care funcționează și a beneficiilor lor, puteți lua măsurile de siguranță necesare pentru a naviga în 

siguranță pe Internet.  

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-urile pot face anumite site-uri imposibile sau dificil de 

vizitat și de utilizat. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi / 

vedea publicitate online.  

Setările browserului sunt posibile, astfel încât aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți 

seta browserul să accepte cookie-urile unui anumit site. Cu toate acestea, de exemplu, dacă nu 

sunteți înregistrat utilizând cookie-urile, nu veți putea lăsa comentarii.  

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a modifica setările cookie-urilor. Aceste setări se 

găsesc de obicei în „opțiuni” sau în meniul „preferințe” al browserului:  

Setari cookie in Internet Explorer  

Setari cookie in Firefox  

Setari cookie in Chrome  

Setari cookie in Safari  

Pentru a seta cookie-urile generate de terți, puteți accesa și site-ul: 

http://www.youronlinechoices.com/ro/  

 

13. LINK-URI UTILE  

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și despre utilizarea acestora, vă 

recomandăm următoarele link-uri:  

Ghid Microsoft Cookies  

All About Cookies  

http://www.youronlinechoices.com/ro/ 

 

14. MODIFICAREA ACESTEI POLITICI PRIVIND COOKIURILE  

Ne rezervăm dreptul de a modifica / actualiza această politică privind cookie-urile.  

Politica privind cookie-urile modificată va fi postată pe site și va intra în vigoare la momentul 

publicării sale. Înainte ca politica modificată a cookie-urilor să intre în vigoare, veți fi informat cu 

https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
http://www.youronlinechoices.com/ro/
https://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
https://www.allaboutcookies.org/verify
http://www.youronlinechoices.com/ro/


privire la astfel de modificări printr-o notificare pop-up, care va avea loc atunci când accesați site-ul 

și prin care va fi solicitat acordul dvs..  

 

15. LEGISLAȚIA RELEVANTĂ  

Utilizarea cookie-urilor și responsabilitatea furnizorilor sunt reglementate atât de legislația națională 

(Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în 

comunicațiile electronice, cu modificările și completările ulterioare), cât și de legislația europeană 

(Directiva 2002/58 / CE privind confidențialitatea și comunicarea electronică), astfel cum a fost 

modificată și completată de Directiva 2009/136 / CE).  

De asemenea, pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Regulamentul general privind 

protecția datelor nr. 679/2016 („GDPR”) 


