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Politica de COOKIE 
 

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și 

simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe 

computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează 

Internetul.  

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, 

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

informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului).  

Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de 

existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate 

accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului 

respectiv. 

Pe site-ul www.infotrustdesign.ro și www.itdnetwork.ro se folosesc urmatoarele tipuri de cookie-uri: 

JSESSIONID 

este un cookie de sesiune, generat automat, care este utilizat pentru managementul 

aplicațiilor web (protocol HTTPS, completarea online a formularelor). Acest cookie se 

șterge automat la închiderea browserului. 

YOUTUBE 

Cookies  

pe pagina de start a site-ului a fost inclus un clip video de informare publică, prin canalul 

Youtube securizat, în privacy-enhanced mode (modul cu grad sporit de confidențialitate). 

Acesta poate instala module cookie (de sesiune / persistente) pe calculatorul 

dumneavoastră doar în momentul în care se dorește redarea acestuia (Play). Mai multe 

informații găsiți pe pagina https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=ro-RO 

  

Cum pot opri cookie-urile? 

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi 

cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: 

completarea online a formularelor / difuzarea clipului de informare publică, etc.).  

Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau 

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