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INFORMARE
privind politica de utilizare a cookie-urilor pe site-ul
Consiliului Județean Brașov
Ce este un cookie?
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 driverul utilizatorului). Puteţi împiedica
instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dvs.
La ce sunt folosite cookie-urile
Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea
conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigura
utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile noastre pentru a oferi servicii
comfortabile utilizatorilor: ex: – preferinţele în materie de confidenţialitate online, publicitate
relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută
să înţelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne îmbunătăţirea
structurii şi conţinutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.
Cookie-urile nu conțin date personale
Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi,
în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate
prin utilizarea cookie- urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru
utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor
neautorizate la ele.
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De ce sunt cookie-urile importante pentru internet
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionarii eficiente a internetului, ajutând la
generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui
utilizator.
Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci
doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs. evidenţiate prin
comportamentul de navigare.
Exemple de întrebuinţări importante ale cookieurilor:
• Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de produse şi servicii.
• Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor.
• Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family
mode, funcţii de safe search).
• Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei
reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
• Furnizarea de publicitate mai relevanţă pentru utilizator.
• Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit
nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge
pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează
aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul utilizatorilor.
Care sunt opțiunile dvs. privind cookie-urile
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 sau. 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 funcţionalităţi ale paginii web.
În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să
configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările
privind preferințele din browser-ul dvs. web.
De regulă, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile
„Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe care îl utilizați pentru a accesa
Website-urile noastre. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse
pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați
website-ul browserelor dvs.:
• Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;
• Setări cookie în Firefox – Firefox;
• Setări cookie în Chrome – Chrome;
• Setări cookie în Safari – Safari;
• Setări cookie în Edge – Edge;
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Setări cookie în Opera – Opera.
Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să
vizitați www.allaboutcookies.org sau www.youronlinechoices.eu care conțin informații
suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.
•

Politica de colectare cookies
Aceasta politică se referă la cookie-urile paginilor web operate de Consiliul Județean Brașov,
cu sediul în Brașov, B-dul. Eroilor, nr.5, pe www.judbrasov.ro
Ce date sunt stocate de Consiliul Județean Brașov?
În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul dvs. de internet transmite automat
date (de ex. data şi ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fişierul
accesat) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate şi utilizate
exclusiv în scop statistic şi în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătăţirea experienței dvs. pe site.
Nu colectăm și nu stocăm date de trafic (cum sunt adresele IP sau alți identificatori ai
dispozitivelor cu care ne accesati site-ul). Stocarea şi prelucrarea de date care nu au caracter
personal (anonime) se realizează în scopuri interne legate de sistem şi în scopuri statistice.
Utilizarea de cookie-uri pe site-ul Consiliului Județean Brașov
Pagina noastră online conţine cookie-uri. Cookie-urile salvează în special setările alese de
dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic. Vă atragem atenţia asupra
faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu puteţi utiliza toate
funcţiile paginii noastre de internet. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și
anunțurile.
Clasificarea fisierelor cookie
O vizită pe site-ul nostru poate plasa cookie-uri în scopuri de:
• Cookie-uri esențiale - acestea sunt necesare pentru funcționarea site-ului. Putem folosi
module cookie esențiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a
conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcții specifice site-ului; cookie-urile esențiale (fara de
care site-ul nostru nu mai poate functiona corect) nu pot fi editate.
• Cookie-uri de funcționalitate - acestea sunt folosite pentru a vă recunoaște când vă
întoarceți la site;
• Cookie de targetare – nu folosim;
• Urmărirea cookie-urilor/Tracking cookies – nu folosim;
• Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie – nu folosim;
• Cookie-uri de măsurare a traficului – nu folosim;
• Cookie-uri pentru parteneri – nu folosim.
Plugin-uri de reţele sociale
Pagina noastră de internet nu utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale (de
ex.: www.facebook.com).
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Securitatea datelor
Pagina noastră de internet şi celelalte sisteme informatice utilizate de noi sunt protejate prin
măsuri tehnice şi organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor dvs. de către
persoane
neautorizate,
precum
şi
împotriva
pierderii
sau
distrugerii.
Pentru protecția dvs., vă recomandăm să trataţi, în permanenţă, cu mare atenție datele dvs. de acces
şi să închideţi fereastra de browser când terminaţi vizitarea paginii noastre de internet.
Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteţi
identifica transmiterea de date criptate (https) prin afişarea unui simbol de închidere, de ex.
afişarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului Dvs.
Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti
adresa responsabilului cu protecția datelor, desemnat la nivelul Consiliului Județean Brașov, la
adresa de e-mail gdpr.dpo@judbrasov.ro
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