POLITICĂ ȘI SETĂRI COOKIES
Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de
către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016
(“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeana, iar această Politică privind modulele cookies
urmează cerințele prevăzute în GDPR.
Această Politică privind modulele cookie („Politica privind modulele cookie”) descrie diferitele
tipuri de cookie-uri care sunt utilizate în legatură cu site-ul deținut și controlat de SC TEXTIL
POINT SRL (denumit in continuare ”textil point”), o societate de drept român, cu sediul social
în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CE SUNT COOKIE-URILE?
Un „Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie”)
reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe
computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora
se accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (ex: Internet
Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată,
rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor
accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din două părți:
•
•

numele și
conținutul sau valoarea cookie-ului.

CUM ȘI DE CE FOLOSIM COOKIE-URI?
Textil Point folosește cookies pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea site-ului și pentru
a înțelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează site-ul, precum și serviciile oferite de către
acesta.
Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate ușoara și convenabilă
pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-urile noastre și pentru a
face următoarea vizită mai plăcută.
Textil Point nu folosește cookies pentru a colecta informații personale, cum ar fi numele
dumneavoastră, cu toate acestea, putem face legătura între informațiile conținute într-un cookie
și informațiile dumneavoastră cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu,
formularele de înregistrare).

CUM ADMINISTREZ MODULELE COOKIE?
Refuzul de a utiliza modulele cookie
Aveți opțiunea de a accepta utilizarea modulelor cookie care vă vor permite să utilizați toate
funcțiile Site-ului fără restricții atunci când vizitați Site-ul nostru. Dacă respingeți utilizarea
modulelor cookie strict necesare, acest lucru poate afecta experiența utilizatorului și
funcționalitatea în timpul utilizării Site-ului.
Respingerea altor module cookie poate să nu afecteze experiența utilizatorului dvs și
funcționalitatea în timpul utilizării Site-ului. Dacă respingeți utilizarea tuturor modulelor cookie,
modulele cookie primare și modulele cookie terțe vor fi dezactivate. În plus, modulele cookie
primare vor fi șterse. Nu vom putea șterge modulele cookie terțe. Prin urmare, va fi necesar să
ștergeți personal modulele cookie terțe. Acest lucru se poate face din setările browser-ului dvs.
Dezactivarea și/sau ștergerea modulelor cookie prin browser-ul dvs
Alternativ și/sau în plus, puteți schimba setările modulelor cookie prin intermediul browser-ului
dvs de internet. Browser-ul dvs de internet va permite să modificați setările modulelor cookie.
Astfel de setări ale browser-ului pentru modulele cookie sunt de obicei găsite în meniul
„opțiuni”, „instrumente” sau „preferințe” al browser-ului dvs. de internet. De asemenea, puteți
consulta meniul „Ajutor” al browser-ului. Browsere diferite pot utiliza mecanisme diferite pentru
a dezactiva modulele cookie.
Cookie settings în Internet Explorer
Cookie settings în Microsoft Edge
Cookie settings în Firefox
Cookie settings în Chrome pentru Desktop
Cookie settings în Chrome pentru Android
Cookie settings în Safari
În ceea ce privește setările browser-ului pentru ștergerea modulelor cookie anterioare, se aplică
aceleași principii ca în cazul dezactivării modulelor cookie noi prin setările browser-ului. Vă
rugăm urmați instrucțiunile corespunzătoare ale browser-ului dvs, așa cum sunt detaliate mai sus.
Există instrumente online disponibile pentru a șterge toate modulele cookie rămase în urma siteurilor pe care le-ați vizitat, cum ar fi www.allaboutcookies.org.
Atunci când vizitați acest Site de pe alte calculatoare, va fi necesar să realizați din nou
modificarea setărilor.

CE TIPURI DE COOKIE UTILIZĂM?
Cookie Strict Necesare garantează funcții fără de care nu veți putea să utilizați acest Site și vă
asigură, printre altele, că atunci când accesați funcționalitățile unui site, vi se va afișa o versiune
care are o conexiune de bandă largă a cantității de date corespunzătoare celei a conexiunii la
Internet pe care o utilizați. În plus, un astfel de modul cookie are grijă ca, în cazul în care
schimbați paginile, se realizează funcția de schimbare de la http la https. În plus, modulele
cookie de acest tip vă stochează decizia privind utilizarea modulelor cookie pe Site-ul nostru.
Cookie Strict Necesare pe care le folosim sunt:
•
•

cookie care sunt utilizate exclusiv pentru transmiterea comunicării prin internet;
cookie care sunt strict necesare pentru ca noi să vă oferim serviciul pe care l-ați solicitat
în mod explicit (adică dacă aceste module cookie sunt dezactivate, nu vă vom putea oferi
serviciul pe care l-ați solicitat în mod expres).

Utilizarea Cookie Strict Necesare pentru scopurile descrise mai sus se bazează pe interesele
noastre legitime pentru a asigura funcționarea, accesarea și utilizarea tehnică adecvată a Site-ului
și pentru a vă furniza serviciile pe care le-ați solicitat în mod explicit.
Cookie de Statistică: Aceste module cookie sunt folosite pentru a ne furniza informații statistice
despre performanța Site-ului nostru (de exemplu, pentru a număra vizitele, sursele de trafic).
Cookie Marketing: Aceste module cookie permit Site-ului să memoreze alegerile pe care le
faceți și să vă ofere funcții îmbunătătite și mai personale. Această categorie poate include
module cookie terțe.
CONSIMȚĂMÂNTUL CU PRIVIRE LA MODULELE COOKIE
SC Textil Point SRL („Textil Point”) intenționează să utilizeze anumite categorii de module
cookie din mai multe motive, însă are nevoie de acordul dvs pentru a face acest lucru. Dați click
pe butonul „Accepta Cookie” pentru a le accepta sau pe butonul „Blocheaza Cookie” pentru a
limita utilizarea anumitor categorii de module cookie.
Anunțul modulului cookie va rămâne până când vă veți exprima preferințele. Nu vom folosi alte
categorii de module cookie decât cele strict necesare pentru ca site-ul să funcționeze în cazul în
care alegeți să nu fie utilizate aceste categorii de module cookie.
Centrul de Preferințe
De fiecare dată când vi se oferă să acceptați sau să refuzați utilizarea categoriilor de module
cookie, vă oferim informațiile esențiale pe care trebuie sa le cunoașteți pentru a alege: categoriile
de module cookie, identitatea operatorului de date, dacă sunt categorii de module cookie care se
referă la module cookie persistente sau de sesiune, dacă acea categorie de modul cookie este un

modul cookie primar sau un modul cookie terț (cu excepția modulelor Cookie Strict Necesare
[acestea fiind mereu module cookie primare]), și dacă datele dvs. cu caracter personal sunt
transferate în afara Spațiului Economic European.
Odată ce ați acceptat ca noi să folosim categorii de module cookie, puteți reveni la alegerea dvs
și să dezactivați fișierele cookie (cu excepția celor strict necesare pentru funcționarea acestei
pagini de internet) prin accesarea listei de cookies salvate pe browserul dvs;
MODIFICĂRI LA PREZENTA NOTIFICARE PRIVIND MODULELE COOKIE
Această Politică de cookie a fost modificată în data de 04.02.2019.
Toate modificările cu privire la această Politică privind modulele cookie vor fi comunicate către
dvs. cu suficient timp înainte ca modificările să își producă efectele.

