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Politică privind fișierele cookies 
 
 

1. Ce este un “cookie”? 

“Cookie” reprezintă un fișier de mici dimensiuni, care este stocat pe computerul, 
terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator atunci când acesta accesează o 
pagină web. 

Cookie-urile sunt create ca urmare a solicitării unui server web către browserul 
utilizatorului. După momentul creării, cookie-urile sunt accesate de serverul web în 
momentul în care utilizatorul vizitează din nou pagina web. 
 
 
2. Categorii de cookie-uri 
 
Există următoarele categorii de cookie-uri: 

 Cookie-uri de sesiune - Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters 
automat când utilizatorul închide sesiunea de lucru. 

 
 Cookie-uri persistente sau fixe - Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie 

care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de 
expirare (minute, zile sau ani) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator prin 
intermediul setărilor browserului. 

 
 
3. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?  
 
Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor 
terțe parți/ furnizori (ex: Google Analytics, Facebook, Linkedin).  
Acești terți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului. Ele se numesc 
“third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. 
Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de 
confidențialitate ale deținătorului site-ului. 
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4. Cookie-urile folosite de site-ul thewellbeinghub.net 
 
Sunt utilizate urmatoarele categorii de cookie-uri: cookie-uri de analiză a utilizatorilor, 
cookie-uri pentru geotargetting, cookie-uri de înregistrare si cookie-uri pentru publicitate. 
Numele, scopul procesării, detinătorul, valabilitatea și durata de stocare a fișierelor cookie 
sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 
 

Numele cookie-
ului utilizat în 
prezent pe site 

Scopul general 
al procesării 

Cine plasează 
cookie-ul pe 
website? 

Valabilitat
ea cookie-
ului / 
durata de 
viață 

Cookie de 
sesiune sau 
persistent 

_ga 

Acest cookie 
este folosit în 
diferențierea 
utilizatorilor 
unici, 
atribuindu-le 
numere aleator 
generate ca un 
identificator de 
client. 

thewellbeinghub.
net 2 ani Persistent 

_gat 

Restricționează 
rata de acces, 
limitând 
colectarea de 
date pe site-uri 
cu trafic mare. 

thewellbeinghub.
net 10 minute Persistent 

_gid 

Acest cookie 
este folosit în 
analiza 
activității 
utilizatorului 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciului. 

thewellbeinghub.
net 1 zi Persistent 

mp_beeketing  Beeketing  1 an Persistent 
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ajs_anonymous_id 

 
Aceste cookie-
uri sunt utilizate 
în general 
pentru Analytics 
și ajută la 
numărarea 
persoanelor 
care vizitează un 
anumit site, 
urmărind dacă 
ați vizitat 
anterior. 
 

Analytics / 
Performance 

Cookies 
1 an Persistent 

ajs_group_id  
Analytics / 

Performance 
Cookies 

180 zile Persistent 

 
 
 
5. Cum pot fi oprite cookie-urile?  
 
Utilizatorii pot configura setările browserului pentru a respinge cookie-urile. Aceste setări 
pot fi accesate în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului. 
 
Pentru a înțelege mai bine aceste setări, accesați următoarele linkuri: 

 Cookie settings in Internet Explorer 
 Cookie settings in Firefox 
 Cookie settings in Chrome 
 Cookie settings in Safari 

 
Pentru a preveni transmiterea și memorarea cookie-urilor Google Analytics, puteți 
instala Google Analytics Opt-Out Browser Add-On. 
 
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de 
vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia (în special la 
secțiunea de logare).  
              
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/kb/ph21411
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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intermediul paginii de internet humandeveloper.ro, vă rugăm să ne scrieți la adresa de mail 
gdpr@thewellbeinghub.net. 
 
 
6. Reglementari UE 
 
DIRECTIVA 2002/58/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor 
electronice) conține reguli legate de folosirea cookie-urilor.  
 
Art5 (3): 
“Statele membre se asigură că folosirea rețelelor de comunicații electronice pentru a stoca 
sau a accesa informații stocate în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este 
permisă doar cu condiția ca abonatul sau utilizatorul în cauză să fi primit informații clare și 
complete, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inter alia, cu privire la scopul prelucrării de 
către controlerele de date. Aceasta nu interzice stocarea sau accesul tehnic cu unicul scop de 
a efectua sau de a facilita transmisia comunicației printr-o rețea de comunicații electronice 
sau în cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furnizării unui serviciu al 
societății informaționale cerut în mod explicit de către abonat sau utilizator.” 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN 
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