Adresa: Str. Reînvierii, nr.3
Sector 2, Bucureşti
Telefon: 0721.384.603
E-mail: office@alcogroup.ro
Web: alcogroup.ro

Politica de utilizare a cookie-urilor
Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi 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) şi este complet “pasiv” (nu conţine
programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant,
adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi sustin
eforturile AlcoGroup pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor
statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem cum un utilizator beneficiază de pagina noastră web, excluzând
identificarea personală a utilizatorului.
O vizită pe site-ul AlcoGroup poate plasa cookie-uri în scopuri de:
•

Cookie-uri de performanţă a site-ului

•

Cookie-uri de analiză a vizitatorilor

•

Cookie-uri pentru geotargetting

•

Cookie-uri de înregistrare

•

Cookie-uri pentru publicitate

În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod
implicit. Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de
browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său.
Informaţii detaliate despre posibilităţile şi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a
aplicaţiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalităţi ale paginii web.
Cookie-urile NU sunt viruși. Ca urmare a faptul ca așa cum am arătat la secțiunea anterioară protecţia identităţii este
foarte valoroasă şi reprezintă dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat să se ştie ce eventuale probleme pot
crea cookie-urile. Dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor (prin
intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informaţii îintre browser şi website) , informaţiile
conţinute de cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la
server folosind o reţea necriptata (ex: o reţea WiFi nesecurizată). Este foarte important să fiţi atenţi în alegerea
metodei celei mai potrivite de protecţie a informaţiilor personale.
Datorită flexibilitaţii lor şi a faptului că cele mai vizitate şi cele mai mari pagini web folosesc cookie-uri, acestea sunt
aproape inevitabile.
Cookie-urile sunt pretutindeni şi nu pot fi evitate dacă doriţi acces nerestricționat pe cele mai multe dintre site-uri de
pe Internet fie ca sunt locale sau internaţionale. Având informații clare cu privire la modul lor de operare şi a
beneficiile pe care le aduc, puteţi lua masurile necesare de securitate astfel încât să puteţi naviga cu incredere pe
internet si incluzând pe site-ul AlcoGroup .

