
 

 

Politica de utilizare a cookie-urilor 

Acest website folosește atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă 

mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. 

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016  privind protecția datelor cu caracter personal aparținând 

persoanelor fizice aplicabil din 25 mai 2018 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, 

tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele 

acestora. 

Ce este un „cookie” ? 

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur şi simplu 

„cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, 

terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul 

este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de 

pe hard driverul utilizatorului). 

Scopul și utilizarea modulelor cookie 

Site-ul www.spitalulconstanta.ro instalează module cookie doar pentru a permite îmbunătăţirea funcţiilor 

oferite, astfel încât vizitarea site-ului să fie cât mai facilă. Domeniul spitalulconstanta.ro nu utilizează 

module cookie pentru a culege, prelucra, difuza sau înregistra date cu caracter personal. 

Avantajele cookie-urilor: 

Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri feedback asupra modului în care sunt utilizate site-urile lor de 

către terți, astfel încât să le poată optimiza pentru utilizatori.Totodată permit aplicaţiilor multimedia sau 

de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experienţă de navigare mai 

valoroasă. Nu în ultimul rând, îmbunătăţesc eficienţa publicităţii online. 

Care este durata de viaţă a unui cookie ? 

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie depinde de scopul pentru 

care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu 

mai sunt reţinute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce altele sunt reţinute şi refolosite de 

câte ori utilizatorul revine pe acel website („cookie-uri persistente”).  

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet ? 

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei 

experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. 

“Acest site utilizează tehnologii de tip Cookie ce permit stocarea de informații și/sau obținerea 

accesului la informația stocată în dispozitivul dumneavoastră pentru a permite website-ului să 

funcționeze, pentru a personaliza conținutul și anunțurile publicitare afișate în funcție de interesele și/sau 

profilul dumneavoastră, pentru a vă oferi funcționalități aferente rețelelor de socializare și pentru a analiza 

traficul pe website. De asemenea, transmitem datele personale colectate, despre modul în care utilizați 

website-ul nostru, către Vendor-i parteneri (rețelele de socializare și agențiile de publicitate partenere, 

precum și furnizorii noștri de servicii de date analitice). “ 

Prin click pe “DA, ACCEPT TOATE”, acceptați folosirea tuturor Tehnologiilor de tip Cookie, 



 

 

care implică inclusiv acceptul dvs. cu privire la stocarea/accesarea informațiilor de către Vendor-ii cu care 

colaborăm.  

Prin click pe “NU, VREAU SĂ MODIFIC SETĂRILE INDIVIDUAL” puteți schimba 

preferințele în mod individual, mai puțin cele legate de cookie strict necesare pentru funcționarea website-

ului.  


