
Politica de cookies 

 

Cum foloseşte SPORT LINK Cookie-urile 

 

„Cookie" este un fişier de date mic (un fişier de date care permite schimbul de informații între 

server şi client) transferat de o pagină de Internet pe hard drive-ul calculatorului dvs. Firma noastră 

sau furnizorii săi de servicii trimit cookie-uri atunci când vizitaţi pagina sau paginile noastre de 

Internet unde apar anunţurile noastre publicitare, unde faceţi cumpărături, unde solicitaţi sau 

personalizaţi informaţii sau unde vă înregistraţi pentru anumite servicii. 

Firma noastră foloseşte cookie-uri pentru a afla dacă aţi mai vizitat vreodată pagina noastră de 

Internet şi pentru a identifica acele funcţii/servicii care vă pot fi de folos. Cookie-urile de tip HTTP 

şi Flash pot îmbunătăţi experienţa dvs. ca vizitator prin păstrarea informaţiilor preferate de dvs. la 

vizitarea paginii noastre. Cookie-urile de tip HTTP sau Flash nu sunt capabile să vă identifice ca 

persoană. 

În general, cookie-urile sunt clasificate ca cookie-uri de „sesiune" sau cookie-uri „persistente". 

Cookie-urile de sesiune nu rămân pe calculatorul dvs. după ce închideţi browser-ul. 

Cookie-urile persistente rămân pe calculatorul dvs. până le ştergeţi sau expiră. Majoritatea 

browser-elor acceptă cookie-urile automat în mod implicit, însă dvs. puteţi în mod uzual să le 

refuzaţi sau să le acceptaţi selectiv prin ajustarea preferinţelor din browser-ul dvs. Dacă dezactivaţi 

cookie-urile, este posibil ca anumite opţiuni de pe pagina noastră de Internet să nu fie disponibile 

pentru dvs. sau unele pagini să nu fie afişate corespunzător. 

 

Puteţi găsi informaţii despre browser-ele populare şi despre cum să ajustaţi preferinţele cu privire 

la cookie-uri în secţiunea de ajutor şi suport a browser-ului dumneavoastră.  

 

Firma nostră utilizează următoarele tipuri de cookie-uri 

Cookie-uri analitice 

Atunci când vizitaţi o pagină de Internet a firmei noastre, programele software analitice creează 

un „cookie” anonim care ne spune dacă aţi mai vizitat pagina respectivă înainte. Acest tip de cookie 

ne ajută să urmărim câte persoane vizitează pagina de Internet, de unde sunt persoanele respective 

şi ce pagini de Internet vizualizează acestea. Apoi folosim aceste informaţii pentru a vedea 



performanţele paginilor respective şi a găsi modalităţi de a le îmbunătăţi. Cookie-urile analitice 

sunt utilizate numai pentru colectarea de informaţii statistice şi nu pot fi utilizate pentru 

identificarea persoanelor.   

Cookie-uri pentru performanţele paginilor 

Unele cookie-uri sunt folosite pentru a ţine minte preferinţele dumneavoastră în materie de 

instrumente sau opţiuni cu care interacţionaţi pe pagina noastră de Internet. De exemplu, dacă 

folosiţi centrul nostru virtual de carduri, folosim un „cookie” pentru a ţine minte detaliile dvs. 

pentru conectare. Aceste cookie-uri nu colectează date cu caracter personal.  

Cookie-uri cu ţintă geografică 

Utilizăm acest tip de cookie-uri pentru a afişa conţinutul relevant pentru regiunea dvs. Aceste 

cookie-uri utilizează informaţii din browser-ul dvs. pentru a determina locaţia dvs. 


