POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR
Ce sunt cookie-urile
Cookie-urile sunt fișiere text care conțin mici fragmente de informații trimise navigatorului tău și memorate în computerul tău, telefonul mobil sau orice
alt dispozitiv pe care-l folosești când vizitezi un site web. Cookie-urile trimit informații spre site-ul care le-a generat sau către un alt site care recunoaște
respectivul cookie.
Cele mai comune tipuri de cookie-uri sunt următoarele:
Cookie-uri de sesiune – acestea există într-o memorie temporară până când navigatorul de internet este închis.
Cookie-uri persistente (numite și cookie-uri de urmărire) - acestea rămân în dispozitivul tău până când le ștergi sau expiră.
Cookie-uri sigure – acestea sunt un cookie-uri criptate care funcționează doar printr-o conexiune securizată HTTPS. Aceste cookie-uri sunt utilizate
pentru a securiza informațiile pe care le conțin și a nu fi interceptate de potențiali hackeri conectați la aceeași rețea ca și utilizatorul.
Cookie-uri HttpOnly – acestea nu pot fi utilizate de către alt protocol, cu excepția HTTP și doar site-ul web care le-a generat poate să le utilizeze.
Cookie-uri din terțe părți - aceste cookie-uri aparțin unui alt site web, diferit față de cel care le-a trimis. Ele sunt trimise de obicei prin intermediul
mesajelor publicitare online și pot stoca istoricul de navigare al unui utilizator pe toate site-urile care utilizează aceeași rețea de publicitate.
Cookie-uri zombie – aceste cookie-uri apar din nou după ce au fost șterse. Ele sunt utilizate în general de către serviciile de analiză a traficului pe internet
și sunt stocate în afara navigatorului de internet.
Cum folosim cookie-urile
Precum marea majoritate a site-urilor web, site-ul http://www.monssontrading.eu/ folosește cookie-uri pentru a obține anumite informații despre
vizitatorii site-ului web.
Pentru a preveni transmiterea și memorarea pe dispozitivul tău a cookie-urilor Google Analytics, poți instala Google Analytics Opt-Out Browser Add-On.
Pentru informații generale privind cookie-urile și cum le poți dezactiva, te rugăm să vizitezi All About Cookies.org
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