
 

Politică Cookie  

Ce sunt Cookie-urile?  

Așa cum se obișnuiește cu aproape toate site-urile profesionale, acest site foloseste 
cookieuri, care sunt fișiere mici descărcate pe calculatorul dumneavoastră pentru a vă 
îmbunătăți experiența. Această pagină descrie ce tip de informații adună, modul în care le 
folosim si de ce uneori avem nevoie să stocăm aceste cookie-uri. Vă vom împărtăși, de 
asemenea, modul în care puteți preveni stocarea acestor cookie-uri, însă acest lucru ar 
putea retrograda sau „rupe“ anumite elemente ale funcționalității site-ului.  

Cum utilizăm Cookie-urile?  

Noi utilizăm cookie-uri pentru o varietate de motive, detaliate mai jos. Din păcate, în cele 
mai multe cazuri, nu există opțiuni standard de industrie pentru dezactivarea cookie-urilor 
fără a dezactiva complet funcționalitatea și funcțiile pe care le adaugă la acest site. Se 
recomandă să păstrați toate cookie-urile dacă nu sunteți sigur dacă aveți nevoie de ele sau 
nu, în cazul în care acestea sunt utilizate pentru a furniza un serviciu pe care îl utilizați.  

Dezactivarea Cookie-urilor  

Puteți preveni setarea de cookie-uri prin ajustarea setărilor de pe browser-ul dvs. (consultați 
Ajutor din browser pentru a vedea cum să faceți acest lucru). Fiți conștienți de faptul că 
dezactivarea cookie-urilor va afecta funcționalitatea acestui site și a multor alte site-uri pe 
care le vizitați. Dezactivarea cookie-urilor va duce, de obicei, la dezactivarea anumitor funcții 
și caracteristici ale acestui site. Prin urmare, este recomandat să nu dezactivați cookie-urile.  

Cookie-urile pe care le-am setat  

Cookie-uri legate de formulare  
Când trimiteți datele printr-un formular, cum ar fi cel găsit pe pagina de contact sau 
formulare pentru comentarii, cookie-urile pot fi setate să vă amintească datele de utilizator 
pentru o viitoare corespondență.  

Cookie-uri legate de preferințe 
Pentru a vă oferi o mai bună experiență pe acest site vom asigura funcționalități care să 
seteze preferințele dumneavoastră pentru modul în care acest site rulează atunci când îl   
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utilizați. Pentru a reține preferințele dvs. avem nevoie să setăm cookie-uri, astfel încât 
aceste informații pot fi apelate de fiecare dată când interacționați cu o pagină afectată de 
preferințele dumneavoastră.  

Cookie-uri de la părți terțe 

În unele cazuri speciale, vom folosi, de asemenea, cookie-uri furnizate de terțe părți de 
încredere. Următoarele secțiuni detaliază ce cookie-uri de la o parte terță s-ar putea întâlni 
în acest site. Acest site folosește Google Analytics, care este una dintre cele mai răspândite 
soluții de analiză și de încredere de pe web pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care 
utilizați site-ul și modalitățile prin care putem îmbunătăți experiența dumneavoastră. Aceste 
cookie-uri pot urmări lucruri cum ar fi cât de mult timp petreceți pe site-urile și paginile pe 
care le vizitați astfel încât să putem continua să producem conținut interesant.  

Pentru mai multe informații despre cookie-uri Google Analytics, consultați pagina oficială 
Google Analytics. Din când în când vom testa funcții noi și vom face modificări subtile la 
modul în care site-ul este livrat. Când suntem încă ăn perioada de testare aceste cookie-uri 
pot fi utilizate pentru a se asigura că obțineți o experiență consistentă pe site-ul nostru, 
asigurându-ne că înțelegem ce optimizări apreciază utilizatorii noștri cel mai mult în timp.  

Informații suplimentare  

Sperăm că am clarificat lucrurile pentru dumneavoastră și așa cum a fost menționat 
anterior, dacă există ceva de care nu sunteți sigur dacă aveți nevoie sau nu, de obicei este 
mai sigur să lăsați cookie-urile activate în cazul în care interacționează cu una dintre 
caracteristicile pe care le utilizați pe site-ul nostru.   

Cu toate acestea, dacă sunteți încă în căutare de mai multe informații, atunci puteti sa ne 
contactati prin una dintre metodele de contact:   

Email: office@matex-cluj.ro 
Telefon: 0745 359 343,  0745 359 330
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