
POLITICA MODULELOR COOKIE 

 

Politica de utilizare a modulelor cookie se referă la paginile de pe website-ul 

www.oehlermecanica.ro și se aplică tuturor  utilizatorilor acestui website. 

I. Ce sunt fișierele de tip cookie? 

Un modul cookie este un fișier de tip text, care se stochează pe computerul 

utilizatorului, pe dispozitivul mobil sau pe alte dispozitive pentru a ajuta website-ul să 

funcționeze mult mai eficient. Modulele cookie nu conțin programe software, viruși 

sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hardul utilizatorului.  

 

II. Scopurile pentru care utilizăm fișierele cookie 

Folosim modulele cookie pentru: 

-  a asigura utilizatorilor o navigare simplificată pe website-ul 

www.oehlermecanica.ro și servicii adaptate nevoilor acestora. Aceste module 

sunt folosite pentru a stoca informații cu privire la activitățile utilizatorului pe 

o anumită pagină web și pentru a ne ajuta să aflăm care pagini ale website-ului 

sunt mai utile și care ar trebui îmbunătățite; 

- a furniza unele  statistici anonime privind modul în care este utilizat acest 

website; 

- a anticipa eventuale servicii pe care în viitor le-am putea oferi utilizatorilor 

prin intermediul acestui website. 

 

 

 

III. Care sunt tipurile de module cookie? 

Există două tipuri de module cookie, cookie-uri persistente (fixe) și cookie-uri per 

sesiune (temporare). Cele permanente sunt stocate în terminalul utilizatorului până 

când acesta expiră sau este șters.  Fișierele de tip cookie  temporare sunt stocate în 

terminalul utilizatorului pentru o perioadă mai scurtă de timp, mai exact până la 

închiderea sesiunii din browser.  

 

IV. Ce tipuri de module cookie folosim? 

 

1. Fișiere de tip cookie necesare 

Acestea permit navigarea pe website-ul  www.oehlermecanica.ro și folosirea 

functionalităților acestuia.  

 

2. Fișiere de tip cookie analitice, privind performanța, marketingul sau 

identificarea publicului țintă 
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Acest tip de fișiere colectează diferite date privind modul în care utilizatorii 

folosesc și vizitează paginile website-ului și sursele de trafic. 

 

3. Fișiere de tip cookie funcționale 

Modulele cookie funcționale permit memorarea alegerilor utilizatorilor pentru 

a le oferi conținut personalizat atunci când aceștia revin pe website. 

 

4. Fișiere de tip cookie pentru publicitate 

Acestea sunt folosite pentru furnizarea diferitelor reclame și memorarea 

faptului că utilizatorul a vizitat acest website.  

 

Vezi mai jos tipurile de cookies folosite: 

 

COOKIE TIP PERIOADA DE 

EXPIRARE 

cookie_notice_accepted 

 

(este un cookie funcțional care 

verifică dacă vizitatorul a 

acceptat politica de cookies) 

 

persistent 1 lună 

trafic_history 

 

(cookie de contorizare a 

traficului pentru site-ul trafic.ro) 

 

persistent nu se șterge automat 

trafic_h_dev 

 

(cookie de contorizare a 

traficului pentru site-ul trafic.ro) 

 

persistent 30 ani 

trafic_v_dev 

 

(cookie de contorizare a 

traficului pentru site-ul trafic.ro) 

 

persistent 30 minute 

trafic_bctrack 

 

(cookie de contorizare a 

traficului pentru site-ul trafic.ro) 

 

persistent nu se șterge automat 

trafic_ranking 

 

(cookie de contorizare a 

traficului pentru site-ul trafic.ro) 

 

 

persistent 18 ani 

woocommerce_recently_viewed 

 

sesiune sesiune 



(cookie care stocheaza ultimele 

produse vizualizate) 

_ga 

 

(cookie de analiza a traficului 

folosind Google Analytics) 

persistent 24 luni 

_gid 

(cookie de analiza a traficului 

folosind Google Analytics) 

persistent 24 ore 

_gat 

(cookie de analiza a traficului 

folosind Google Analytics) 

sesiune sesiune 

 

 

V. Google Analytics 

 

Website-ul  www.oehlermecanica.ro folosește Google Analytics,  un serviciu de 

analiză web, furnizat de Google. Datele privind utilizarea website-ului sunt generate 

de module cookie și vor fi transmise și stocate pe serverele Google din  Statele Unite 

sau UE, SEE. 

Google utilizează aceste informații pentru a evalua utilizarea website-ului, furnizând 

rapoarte privind utilizarea acestuia și alte servicii cu privire activitatea pe website. 

 

În anumite cazuri, conform legii, Google poate furniza aceste informații către terți, 

care să prelucreze datele în numele Google. 

  

VI. Ștergerea modulelor cookie 

Vă recomandăm să nu ștergeți modulele cookie, deoarece acest lucru ar putea afecta 

funcționalitatea website-ului. 

Cu toate acestea, modulele cookie pot fi șterse atât din calculator, cât și de pe orice 

dispozitiv mobil. 

Pentru gestionarea și ștergerea acestora, intrați în secțiunea “Help” din browserul pe 

care îl folosiți și alegeți dezactivarea cookie-urilor sau puteți alege opțiunea de a primi 

o notificare de fiecare dată când se va trimite un modul cookie nou către dispozitivele 

dumneavoastră. 

Mai multe informații găsiți în linkurile de mai jos: 

 Setări cookie Internet Explorer  

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-

explorerdelete-manage-cookies#ie=ie-11; 

 

 Setări cookie Firefox  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences 
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 Setări cookie Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en 

 

  Setări cookie Safari                    

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-

datasfri11471/mac 

 

 Setări cookie Opera 

 https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 

VII. Conțin modulele cookie date cu caracter personal? 

Aceste module nu solicită date cu cracter personal ale utilizatorilor. Datele cu caracter 

personal pot fi colectate doar cu scopul de a oferi utilizatorului o funcționalitate mai 

bună. Datele sunt criptate, ceea ce face imposibil accesul altor persoane neautorizate 

la acestea. 

VIII. Linkuri utile 

Website-ul www.oehlermecanica.ro poate conține linkuri redirecționate către alte 

pagini web care nu sunt monitorizate de către noi. În aceste cazuri, ne rezervăm 

dreptul de a nu ne asuma nicio răspundere cu privire la protecția datelor cu caracter 

personal ale utilizatorilor. 

IX. Modificarea Politicii Privind Fișierele Cookie  

Veți fi informat de fiecare dată când modificăm politica privind fișierele cookie prin 

publicarea noii versiune pe website-ul www.oehlermecanica.ro, versiune care intră în 

vigoarea la data publicării pe website. 

Pentru mai multe informații despre modulele cookie, accesați 

linkul http://www.allaboutcookies.org/ sau www.youronlinechoices.eu pentru 

detalii privind publicitatea comportamentală sau viața privată online. 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://www.tax-refund.ro/
http://www.allaboutcookies.org/

