
P OLI TIC A  PRI VI ND  UTILI ZAR EA  MODUL EL OR  C OOKI ES  

www.eyetemple.ro      

 

Prezenta politică explică modul în care în cadrul website-ului www.eyetemple.ro sunt 

utilizate modulele de tip cookie, care sunt aceste module utilizate, ce informații colectăm 

cu ajutorul modulelor cookie și scopurile utilizării. 

Acest website (www.eyetemple.ro) este deținut de către societatea Medical Optik SRL 

(denumită în continuare ”Societatea” sau ”Medical Optik”), societate comercială cu sediul 

social situat la adresa Strada Voroneț, nr 12, bl D7, sc 3, et 4, ap 40, camera 2, sector 3, 

București. 

Vă recomandăm să citiți cu atenție această politică, împreună cu Politica de 

Confidențialitate  pentru a înțelege modul în care Medical Optik colectează, prelucrează 

și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal și drepturile de care dispuneți în 

legătură cu prelucrarea datelor.  

În cadrul site-ului web utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter 

tehnic care pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet 

folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, 

denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul 

navighează pe site-ul web. 

Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:  

- Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului;  

- Afișarea corectă a conținutului; 

- Personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul /aplicației împotriva acțiunilor de 

fraudă sau utilizare ilicită;  
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- Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de conținutul 

website-ului; 

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile 

noastre pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor. De asemenea, sunt utilizate în 

pregătirea unor statistici anonime care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază 

de paginile noastre de internet, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului 

lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului. 

 

I. Ce sunt cookie-urile și care sunt scopurile utilizării acestora? 

 
Un cookie este un mic fragment de informații pe care un site web solicită browser-ului 

dvs. să le stocheze pe computerul dvs., terminalul dvs. mobil sau pe alte dispozitive 

electronice prin care un utilizator accesează internetul, în scopul de a ajuta utilizatorul să 

navigheze pe site-ul web în mod eficient, să efectueze anumite funcții și să îi permită site-

ului web să “rețină” acțiunile sau preferințele utilizatorului de-a lungul timpului.  

Aceste fișiere sunt plasate, în general, pentru recunoașterea terminalului utilizat și 

prezentarea conținutului într-un mod adecvat, ajutându-ne să vă oferim o experiență cât 

mai plăcută.  

Aceste module nu conțin programe software sau viruși și nu pot accesa informațiile de pe 

terminalul utilizat. Modulele cookie sunt folosite pentru ca site-ul nostru, să rețină 

modalitatea de interacționare cu website-ul, spre exemplu secțiunile vizitate. 

Precizăm că modulele cookie, în sine, nu solicită/utilizează/stochează date personale și, 

în majoritatea cazurilor, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. Dar există 

situații când datele personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor pentru a ajuta 

anumite funcționalități ale site-ului sau pentru a oferi utilizatorului o experiență 

personalizată. În aceste situații datele sunt criptate și fac imposibilă accesarea acestora 

de către persoanele neautorizate. 

 



Cookie-urile sunt utilizate, în principal pentru următoarele: 

• Reclame și conținut adaptate preferințelor utilizatorului. Astfel, în funcție de paginile 

vizitate va fi afișată publicitate relevantă pentru utilizator; 

• Limitarea afișărilor unor reclame pe un site pentru un anumit utilizator; 

• Adaptarea și personalizarea setărilor stabilite de către utilizatori; 

• Analiza – ne ajută să înțelegem modalitatea în care utilizatorii interacționează cu site-ul 

nostru.  

• Măsurarea, optimizarea și adaptarea caracteristicilor de analiză – cum ar fi confirmarea 

unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum 

un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-

uri etc.). Website-urile derulează aceste analize privitoare la utilizarea lor pentru a-și 

îmbunătăți serviciile în beneficiul utilizatorilor. 

 

Nu vom utiliza cookie-uri în alte scopuri decât cele arătate în prezenta 

politică.  

 

II. Ce tipuri de cookie folosim? 

Site-ul www.eyetemple.ro poate utiliza atât cookie-uri ce nu necesită acordul 

dumneavoastră pentru a fi descărcate în dispozitivul dumneavoastră, cât și cookie-uri 

care pot fi descărcate doar cu acordul dumneavoastră prealabil. 

Cookie-uri necesare (categorie de cookie ce nu necesită acordul dumneavoastră 

prealabil) 

Sunt necesare pentru funcționarea site-ului web și vă permit accesul la elementele 

relevante (cookie-uri de navigare). De asemenea, putem utiliza cookie-uri funcționale cu 

ajutorul cărora avem posibilitatea să salvăm preferințele și setările dumneavoastră și să 

îmbunătățim experiența dumneavoastră pe site. Pentru a asigura o bună funcționare a 

acestor cookie-uri, precum și pentru a asigura înregistrarea preferințelor dumneavoastră, 
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aceste cookie-uri nu vor fi șterse atunci când finalizați navigarea. Aceste cookie-uri și 

informațiile incluse în acestea nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele declarate și 

descrise mai sus. 

Cookie-uri de Preferințe. Aceste cookie-uri permit unui website să rețină informații 

care modifică modalitatea de afișare a website-ului, cum ar fi limba de afișare sau 

regiunea de unde este accesat website-ul.  

Cookie-uri de Statistică colectează informații despre modul de utilizare a unei pagini 

de către un utilizator, despre tipul de browser utilizat, dispozitivul utilizat pentru 

accesarea paginii, având rolul de a contribui la îmbunătățirea modului în care 

funcționează pagina noastră precum și la personalizarea publicităților afișate în funcție 

de paginile accesate. În plus, aceste cookie-uri pot fi folosite și la segmentarea 

demografică a audienței, care este utilă în personalizarea publicității. 

Cookie-uri de Marketing Acestea pot cuprinde: 

▪ Cookie-uri de profilare în scopuri publicitare Acestea creează 

profiluri de utilizatori utilizate în personalizarea reclamelor care 

corespund preferințelor manifestate de utilizatori; 

▪ Cookie-uri de retargeting Acestea sunt utilizate pentru a servi 

reclamelor referitoare la produse care sunt similare cu cele pentru care 

vă manifestați interesul (de ex. afișarea de pagini privind produsele pe 

care le-ați vizitat pe site-ul nostru atunci când navigați pe alte site-uri) 

Dintre acestea, o parte sunt Cookie-uri de sesiune iar restul sunt Cookie-uri permanente. 

Durata de viaţă a unui cookie variază în funcție de scopul pentru care este plasat. 

Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (cookie de sesiune). Acest 

lucru înseamnă că odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, cookie-urile de sesiune nu 

vor fi reținute. 

Alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel 

website (”cookie-uri fixe” sau ”permanente”). Aceste cookie-uri sunt plasate pe 



dispozitivul utilizat și refolosite de fiecare data când utilizatorul accesează site-ul și au o 

durată de viață mai lungă ce variază de la câteva zile la ani. 

Puteți decide în orice moment, la libera dumneavoastră alegere, să blocați setările cookie-

urilor de profilare sau să vă retrageți consimțământul exprimat în prealabil fără ca acest 

lucru să afecteze capacitatea dumneavoastră de a vizita site-ul web și de a beneficia de 

conținutul relevant. 

Cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul 

setărilor browser-ului. 

 

Denumire cookie Categorie Furnizor Scop Valabilitate 

CONSENT Necesare Youtube.com  

Utilizat pentru a determina 

dacă utilizatorul a acceptat 

categoria de cookie0uri de 

marketing din cadrul pop-up-

ului.  

2 ani 

CONSENT Necesare Google.com  

Utilizat pentru a determina 

dacă utilizatorul a acceptat 

categoria de cookie0uri de 

marketing din cadrul pop-up-

ului.  

2 ani 

Test_cookie Necesare Doubleclick.net 
Utilizat pentru a verifica dacă 

browser-ul utilizat suporta 

cookie-uri.  

1 zi 

Wc_cart_hash_# Necesare Eyetemple.ro Neclasificat permanent 

Wc_fragments Necesare Eyetemple.ro Neclasificat sesiune 

_ga Statistică 
Eyetemple.ro Înregistrează un ID unic care 

este utilizat pentru a genera 

date statistice despre cum 

2 ani  



utilizează vizitatorii website-

ul. 

_ga_# Statistică 

Eyetemple.ro Utilizat de Google Analytics 

pentru a colecta date despre 

numărul de accesări a 

websiteului de către un 

utilizator, precum și date 

despre prima și cea mai 

recentă vizită 

2 ani 

_gcl_au Marketing 

Eyetemple.ro Utilizat de către Google 

AdSense pentru a verifica 

eficiența în cadrul website-

urilor a serviciilor de 

marketing 

3 luni 

IDE Marketing 

Doubleclick.net Utilizat de către Google 

DoubleClick pentru a 

înregistra și raporta acțiunile 

vizitatorilor după 

vizualizarea unei reclame, cu 

scopul de a măsura 

eficacitatea reclamelor, și 

pentru a afișa publicitate 

personalizată utilizatorilor.  

1 an 

Pagead/1p-user-

list/# 
Marketing 

Doubleclick.net Verifică dacă un utilizator a 

arătat interes pentru un 

produs anume pe mai multe 

website-uri și detectează cum 

navighează un utilizator între 

pagini. Este utilizat pentru 

măsurarea efectelor 

publicității afișate și ajută la 

efectuarea plăților pe 

website-uri. 

Sesiune 

Pagead/landing Marketing 
Doubleclick.net Colectează date despre 

comportamentul 

utilizatorilor, pentru a 

Sesiune 



prezenta publicitate 

relevanta. Acest cookie 

permite limitarea numărului 

de afișări a aceleiași reclame. 

Pagead/landing Marketing 

Google.com Colectează date despre 

comportamentul 

utilizatorilor, pentru a 

prezenta publicitate 

relevantă. Acest cookie 

permite limitarea numărului 

de afișări a aceleiași reclame 

Sesiune 

VISITOR_INFO1_

LIVE 
Marketing 

Youtube.com Estimează lățimea de bandă 

pe paginile care conțin clipuri 

youtube integrate 

179 zile 

YSC Marketing 

Youtube.com Înregistrează un ID unic 

pentru a păstra statistici 

despre clipurile de pe 

youtube accesate de utilizator 

sesiune  

Ytidb::LAST_RES

ULT_ENTRY_KE

Y 

Marketing 

Youtube.com Stochează preferințele 

utilizatorului în privința 

clipurilor video încorporate 
Permanent 

Yt-remote-cast-

installed 
Marketing 

Youtube.com Stochează preferințele 

utilizatorului în privința 

clipurilor video încorporate 

Sesiune 

Yt-remote-cast-

installed 
Marketing 

Youtube.com Stochează preferințele 

utilizatorului în privința 

clipurilor video încorporate 

Sesiune 

Yt-remote-

connected-devices 
Marketing 

Youtube.com Stochează preferințele 

utilizatorului în privința 

clipurilor video încorporate 

Permanent 

Yt-remote-device-

id 
Marketing 

Youtube.com Stochează preferințele 

utilizatorului în privința 

clipurilor video încorporate 

Permanent 



Yt-remote-fast-

check-period 
Marketing 

Youtube.com Stochează preferințele 

utilizatorului în privința 

clipurilor video încorporate 

Sesiune 

Yt-remote-

session-app 
Marketing 

Youtube.com Stochează preferințele 

utilizatorului în privința 

clipurilor video încorporate 

Sesiune 

Yt-remote-

session-name 
Marketing  

Youtube.com Stochează preferințele 

utilizatorului în privința 

clipurilor video încorporate 

Sesiune 

 

Website-ul nostru utilizează cookie-uri ale rețelelor sociale www.facebook.com 

(„Facebook“), www.instagram.com (”Instagram”), www.youtube.com (”YouTube”). 

 

Facebook este o rețea socială, administrată de Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, 

Palo Alto, CA 94304, USA). Pentru informații despre scopul colectării și procesării de date 

de către Facebook, despre drepturile dvs. în acest sens, precum și pentru a vă seta 

opțiunile pentru protejarea intimității, vă rugăm să citiți politica de confidențialitate a 

Facebook la adresa https://www.facebook.com/policy.php. 

 

Instagram este o rețea socială, administrată de Facebook Inc. (1601 S. California 

Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Pentru informații suplimentare despre Instagram 

puteți accesa https://help.instagram.com/519522125107875 

 

Youtube este o rețea de video steaming, administrată de Google Inc. (901 Cherry 

Avenue, San Bruno, California, USA). Pentru informații suplimentare despre Youtube 

puteți accesa  https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines 

  

Site-ul www.eyetemple.ro foloseşte Servicii de analiză Google (Analytics, AdSense, 

DoubleClick). Google Analytics foloseşte “cookies”, care sunt fişiere text plasate în 

computer, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc. 

Informațiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv 

http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.youtube.com/
https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines
http://www.eyetemple.ro/


adresa dvs. IP), vor fi transmise şi stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Google 

va folosi aceste informaţii în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului 

www.eyetemple.ro. Google poate transfera aceste informații unor terţe părţi, în cazul în 

care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care terţe părţi afectează procesul 

de informații cu privire la numele Google. 

 

III. Cum controlați cookie-urile?  

Cookie-uri sunt instalate doar cu acordul dumneavoastră prealabil. Din acest motiv, 

atunci când accesați site-ul nostru pentru prima dată este afișat un banner special care vă 

informează că site-ul utilizează cookie-uri și vă dă posibilitatea de a vă exprima opțiunea 

cu privire la categoriile de cookie-uri care pot fi instalate în dispozitivul utilizat în 

navigarea pe site-ul nostru. 

După exprimarea opțiunii dumneavoastră, banner-ul de cookie-uri va dispărea. Nu este 

necesar consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie la fiecare accesare a site-ului. 

Acordul oferit la prima accesare va fi reținut și nu va mai fi afișat la accesările viitoare ale 

site-ului. 

Dumneavoastră aveți posibilitatea de a refuza sau limita utilizarea acestor module cookie. 

 

Majoritatea browser-elor suportă cookie-uri, însă utilizatorii își pot configura browser-

ele să le refuze și le pot șterge oricând doresc. Puteți controla și/sau șterge cookie-urile 

după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja stocate pe computerul dvs. 

și puteți configura majoritatea browser-elor să împiedice stocarea cookie-urilor. Însă, 

dacă veți proceda astfel, este posibil să fiți nevoit să ajustați manual anumite preferințe 

de fiecare dată când vizitați un site, iar anumite servicii și funcționalități este posibil să 

nu funcționeze. 

Puteți bloca/dezactiva cookie-urile în setările browser-ului dvs. web. Însă, dacă utilizați 

setările browser-ului dvs. pentru a bloca toate cookie-urile (inclusiv pe cele necesare), este 
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posibil să nu puteți accesa în întregime sau parțial site-ul nostru, deoarece unele cookie-

uri pot fi strict necesare pentru funcționarea site-ului web.  

 

IV. Modificări ale Politicii de Cookie 

Menționăm că este necesar să citiți politica de cookie, împreună cu politica privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal în mod constant, având în vedere că este posibil 

ca acestea să sufere îmbunătățiri sau modificări în funcție de modificările legislative, dacă 

va fi cazul.  

Indiferent de numărul de modificări sau completări, pe site-ul nostru va fi publicată cea 

mai recentă versiune a politicii.  

Data ultimei modificări: 24.06.2022 


