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POLITICĂ DE COOKIE 

AVENSA CONSULTING SRL  

www.avensa.ro  
 

Despre Cookie-uri 

 

Politica de Cookie explică și detaliază cum AVENSA CONSULTING SRL (având 

website-ul www.avensa.ro) utilizează cookie-uri când dumneavoastră vizitați website-ul nostru. 

Informațiile prezentate au scopul de a aduce la cunoștința dumneavoastră mai multe detalii despre 

cookie-uri și scopul utilizării acestora. 

Dacă aveți nevoie de mai multe informații care nu sunt detaliate în prezenta Politică de 

Cookie, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@avensa.ro.  

Acest website utilizează cookie-uri pentru a vă furniza o experiență mult mai bună de 

navigare și servicii.  

 

Ce este un cookie și de ce utilizăm cookie-uri? 

  

 Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul dumneavoastră 

sau pe terminalul mobil utilizat când vizitați un website. Cookie-urile sunt utilizate de către 

furnizorii website-urilor pentru a eficientiza activitatea dumneavoastră când navigați website-ul și 

pentru a oferi informații despre funcționarea paginilor de Internet.  

 Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un server web unui browser (e.g. 

Microsoft Edge, Chrome, Firefox etc.) și este pasiv – nu conține programe software, viruși sau 

spyware, nu poate accesa informațiile de pe instrumentul utilizat de dumneavoastră pentru a accesa 

website-ul.  

 Durata de existență a unui cookie este determinată, dar poate varia semnificativ, depinzând 

de scopul pentru care este plasat. Cookie-urile pot fi șterse de către utilizator în orice moment prin 

intermediul setărilor browserului utilizat pentru accesarea website-ului.  

 

Categorii de cookie-uri folosite pe website-ul www.avensa.ro  

  

Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune și nu sunt păstrate odată ce 

utilizatorul a părăsit website-ul – cookie-uri de sesiune. Alte cookie-uri sunt reținute și refolosite de 

fiecare dată când utilizatorul revine pe site, permițând menținerea autentificării utilizatorului, 
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setările limbii în care se accesează website-ul, păstrarea produselor în coșul de cumpărături – 

cookie-uri persistente. 

 Cookie-urile de tipul PHPSESSID sunt absolut necesare pentru utilizarea website-ului 

www.avensa.ro, fiind generat de limbajul PHP. Cookie-ul PHPSESSID este un identificator general 

folosit în scopul de a menține variabilele sesiunii de utilizator. Cu ajutorul acestui tip de cookie 

asigurăm o bună funcționalitate a website-ului. 

 Informațiile sunt colectate într-o formă anonimizată. Cookie-urile nu solicită date cu 

caracter personal pentru a putea fi utilizate.  

 

Cum pot fi controlate cookie-urile? 

  

 Dumneavoastră puteți să vă setați browserul utilizat pentru accesarea website-ului să accepte 

ori să refuze cookie-urile. Dacă alegeți să refuzați cookie-urile, puteți accesa în continuare website-

ul nostru, însă este posibil ca funcționalitatea acestuia să fie limitată. Având în vedere că 

modalitatea de refuzare a cookie-urilor prin intermediul setărilor browserului sunt diferite de la un 

browser la altul, vă recomandăm să vă informați cu privire la politicile de cookies adoptate de 

browserul utilizat de dumneavoastră.  

 

Cât de des va fi actualizată această Politică de Cookie?  

 

 Este posibil să fie necesară actualizarea ocazională a acestei Politici de Cookie pentru a vă 

informa cu privire la posibile noi cookie-uri utilizate pentru îmbunătățirea website-ului nostru ori 

pentru alte scopuri administrative sau juridice. Astfel, vă recomandăm să recitiți Politica de Cookie 

ocazional pentru a fi informați cu privire la noutățile și la modul în care utilizăm cookie-urile. 

 

Mai multe informații 

  

 Pentru mai multe informații referitoare la drepturile dumneavoastră și prelucrarea datelor cu 

caracter personal, vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate (link către 

www.avensa.ro/privacypolicy). 

Dacă aveți întrebări despre utilizarea cookie-urilor pe website-ul nostru, vă rugăm să ne 

contactați la adresa de e-mail office@avensa.ro.   

 

Data actualizării Politicii de Cookie: 1 august 2019 
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