
POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE
Site-ul folosește cookie-uri pentru a-și face serviciile simple și eficiente pentru utilizatorii care 
vizualizează paginile gazproequipments.ro. Utilizatorii care vizitează site-ul gazproequipments.ro vor 
stoca în dispozitivul lor fișiere text mici numite „cookie-uri”. Cookie-urile sunt salvate în directoarele 
utilizate de browserul web al utilizatorului. Unele dintre aceste cookie-uri sunt necesare pentru buna 
funcționare a site-ului, în timp ce altele sunt utile vizitatorului, deoarece pot memora într-un mod sigur,
de exemplu numele utilizatorului sau setările de limbă.

Cookie-urile sunt, de asemenea, utilizate pentru a optimiza performanța site-ului web: de fapt, acestea 
ușurează procesul final de achiziție și căutarea rapidă a anumitor elemente și produse din cadrul site-
ului. GazPro Equipments srl. utilizează cookie-uri pentru a oferi o experiență de navigare mai bună, 
conformă cât mai mult cu gusturile și preferințele clienților săi.

TIPUL COOKIE-URILOR utilizate de gazproequipments.ro
- Cookie-uri tehnice: necesare pentru vizualizarea corectă a site-ului și a serviciilor tehnice oferite. 
gazproequipments.ro, conform legislației în vigoare, nu este obligat să solicite consimțământul pentru 
cookie-urile tehnice și analitice, deoarece acestea sunt necesare pentru a furniza serviciile necesare.

- Cookie-uri analitice: cookie-uri folosite pentru a colecta informații despre utilizarea 
gazproequipments.ro.

- Cookie-uri de analiză a serviciilor de la terțe părți: cookie-uri utilizate pentru a colecta informații 
despre utilizarea gazproequipments.ro de către utilizatori în mod anonim, cum ar fi: paginile vizitate, 
timpul petrecut, originile traficului, originea geografică, în scopul campanii de marketing. Aceste 
cookie-uri sunt trimise de pe terțe părți externe Site-ului.

- Cookie-uri pentru a integra produse și funcții software de la terți: cookie-uri care integrează 
funcții dezvoltate de terți în paginile gazproequipments.ro, inclusiv pictograme și preferințe exprimate 
în rețelele sociale (Facebook, Twitter, Google Plus) pentru a partajarea conținutului site-ului sau pentru 
utilizarea serviciilor software ale unor terțe părți (cum ar fi software-ul pentru a genera hărți și alte 
software-uri care oferă servicii suplimentare). Aceste cookie-uri sunt trimise de pe domenii terțe și site-
uri partenere care oferă funcționalitatea lor pe paginile gazproequipments.ro.

- Cookie-uri de profilare: cookie-uri necesare pentru a crea profiluri de utilizator pentru a contacta și 
a trimite mesaje publicitare în conformitate cu preferințele exprimate de utilizator în paginile 
gazproequipments.ro.

- Alte cookie-uri: vă puteți exprima consimțământul pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri folosind 
una sau mai multe dintre următoarele metode: Prin configurații specifice ale browserului utilizat sau 
programele de computer aferente utilizate pentru a naviga în paginile care alcătuiesc Site-ul. Prin 
schimbarea setări în utilizarea serviciilor de la terți. Ambele soluții ar putea împiedica utilizatorul să 
utilizeze sau să vizualizeze părți ale site-ului.

Site-uri web și servicii ale terților
Site-ul poate conține linkuri către alte site-uri care au propria politică de confidențialitate, care poate fi 
diferită de cea adoptată de gazproequipments.ro și, prin urmare, nu este responsabilă pentru aceste site-
uri.

Dezactivați cookie-urile



Este posibil să modificați browserul pentru a dezactiva cookie-urile printr-o procedură foarte simplă. 
Atenție: prin dezactivarea cookie-urilor, atât numele de utilizator, cât și parola nu vor mai fi stocate în 
caseta de autentificare a site-ului.

- Google Chrome: deschideți Google Chrome. Faceți clic pe pictograma „Instrumente”. Selectați 
„Setări” și apoi „Setări avansate”. Selectați „Setări de conținut”. Din fila „Cookie-uri și date site”,
ștergeți anumite cookie-uri.

- Firefox: Deschideți Firefox. Selectați „Instrumente” și apoi „Opțiuni”. Selectați fila 
„Confidențialitate”. Accesați „Setări istoric” și apoi „Utilizați setări personalizate”. Debifați „Acceptați 
cookie-urile de pe site-uri” și salvați preferințele.

- Safari: Deschideți Safari. Alegeți „Preferințe” în bara de instrumente, selectați panoul „Securitate”. În
fila „Accept cookie-uri”, specificați dacă și când Safari ar trebui să salveze cookie-urile de pe site-uri 
web.

- Internet Explorer: Deschideți Internet Explorer. Faceți clic pe „Instrumente” și apoi pe „Opțiuni 
Internet”. Selectați fila „Confidențialitate” și selectați nivelul de confidențialitate de setat. Apoi 
faceți clic pe OK.

Această pagină este vizibilă prin intermediul linkului din partea de jos a paginii de pe toate paginile 
gazproequipments.ro în conformitate cu „Regulamentul european 2016/679 privind protecția 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și libera circulație a acestor 
date” (de acum înainte „GDPR”) și obținerea consimțământului pentru utilizarea cookie-urilor legate 
de Directiva UE 2009/136 2 iunie 2015 și ajustările ulterioare


