POLITICA CENTRULUI PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIVIND MODULELE COOKIE

Pentru a asigura buna funcționare a site-ului CTMB, plasăm uneori mici fișiere denumite
„cookie” pe calculatorul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil.
Ce sunt cookie-urile?
Un „cookie” este un mic fișier text pe care un site îl plasează pe calculatorul sau pe dispozitivul
dumneavoastră mobil atunci când îl accesați.


Modulele cookie originale sunt instalate de site-ul pe care îl vizitați. Ele pot fi citite doar
de site-ul respectiv. În plus, site-urile utilizează uneori servicii externe, care își plasează
propriile cookie-uri – acestea sunt modulele cookie de la terți.



Cookie-urile persistente sunt modulele cookie salvate pe calculatorul dumneavoastră
care, spre deosebire de cookie-urile de sesiune, nu se șterg automat atunci când
închideți browserul.

De fiecare dată când vizitați Site-ul CTMB, veți fi invitat să acceptați sau să refuzați cookieurile.
Scopul este de a permite site-ului să vă rețină preferințele pentru o anumită perioadă de timp.
Astfel, nu trebuie să reintroduceți aceste date atunci când navigați pe site în timpul aceleiași
vizite.
Cookie-urile pot fi utilizate, de asemenea, pentru a crea statistici anonimizate cu privire la
experiența de navigare pe site-ul nostru.
Cum utilizam cookie-urile?
Folosim cookie, pentru:


a stoca preferințele vizitatorilor



a asigura buna operare a site-ului



a colecta date analitice (despre comportamentul utilizatorilor)

Preferințele vizitatorilor
Aceste module cookie sunt plasate de noi și numai noi le putem citi. Ele rețin:


dacă ați acceptat (sau refuzat) politica acestui site în materie de module cookie



dacă ați răspuns deja la chestionarul pop-up (cu privire la cât de util v-a fost site-ul),
astfel încât să nu vi se mai afișeze în viitor

Cookie-urile operaționale/ funcționale
Există unele cookie-uri pe care trebuie să le includem pentru ca anumite pagini web să
funcționeze. Din acest motiv, ele nu necesită consimțământul dumneavoastră. Este vorba
despre:
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cookie-uri tehnice necesare pentru anumite sisteme informatice

Atunci când faceți acest lucru, acceptați (https://ctmb.eu/wp-content/uploads/2021/08/4.6.Politica-Generala-de-Confidentialitate.pdf) asociată.
Cum puteți gestiona cookie-urile?
Puteți să gestionați/să ștergeți cookie-urile după cum doriți – detalii pe aboutcookies.org.
Ștergerea cookie-urilor de pe dispozitivul dumneavoastră
Puteți șterge toate modulele cookie care se află deja pe dispozitivul dumneavoastră ștergând
istoricul de navigare al browserului. Operațiunea va șterge toate modulele cookie de pe toate
site-urile pe care le-ați vizitat.
Aceasta înseamnă însă că ați putea pierde unele informații salvate (de exemplu, datele de
conectare salvate sau preferințele de pe site).
Gestionarea modulelor cookie specifice unui anumit site
Pentru un control mai detaliat asupra modulelor cookie specifice unui site, verificați setările de
confidențialitate și setările modulelor cookie în browserul dumneavoastră preferat.
Blocarea cookie-urilor
Pe cele mai multe browsere moderne, puteți să împiedicați plasarea tuturor cookie-urilor pe
dispozitivul dumneavoastră. Aceasta poate însemna însă că va trebui să setați manual anumite
preferințe de fiecare data când vizitați un site/o pagină. Este posibil ca anumite servicii și
funcționalități să nu funcționeze corect (de exemplu, conectarea cu un anumit profil).

Pentru mai multe informații consultați politica noastră de confidențialitate (https://ctmb.eu/wpcontent/uploads/2021/08/4.6.-Politica-Generala-de-Confidentialitate.pdf) și politica de prelucrare
a DCP (https://ctmb.eu/wp-content/uploads/2021/08/4.7.Politica-de-prelucrare-DCP-la-nivelulinstitutiei.pdf)
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