
UTILIZAREA COOKIE-URILOR 

Informații despre cookie-uri 
Pentru a permite funcționarea corespunzătoare a acestui site si pentru a îmbunătăți 
experiența de navigare, acest site trebuie sa plaseze o cantitate mica de informații 
(Cookie-uri) in computerul/dispozitivul dumneavoastră. 
Anumite cookie-uri sunt necesare funcționării corespunzătoare a site-ului și pentru a 
permite utilizarea anumitor caracteristici tehnice oferindu-vă astfel o experiență de 
utilizare satisfăcătoare. Pentru a folosi cookie-uri care nu sunt necesare utilizării site-
ului dar care îmbunătățesc serviciile oferite vă vom solicita aprobarea. Daca nu ne 
acordați acceptul pentru folosirea anumitor cookie-uri, puteți naviga pe site in 
continuare, dar anumite funcționalități nu vor fi disponibile pentru dumneavoastră. 
 
Ce este un cookie? 

Cookie-urile sunt informații stocate in calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră 
mobil de către site-ul pe care îl accesați. În mod normal cookie-urile vă păstrează 
preferințele, setările site-ului cum ar fi limba preferată sau adresa. Ulterior, când 
accesați din nou acel site, browserul de internet trimite înapoi cookie-urile acelei pagini. 
Acest lucru permite paginii de site să afișeze conținut într-un mod personalizat, pentru 
că datorită unui cookie site-ul își amintește acțiunile dumneavoastră dar si setările 
pentru o perioadă specificată. De fiecare dată când un utilizator deschide o pagină, 
serverul web citește valorile stocate anterior în cookie. 
Cookie-urile pot stoca o gama larga de informații, inclusiv personale. Aceste date vor fi 
utilizate de cookie-uri numai dacă v-ați dat acordul – paginile web nu pot accesa 
informații pe care nu le-ați oferit si nu pot accesa alte fișiere din computerul sau 
dispozitivul mobil al dumneavoastră.  
 
Puteți schimba setările browser-ului astfel încât să alegeți dacă veți accepta sau nu 
solicitările acestor cookie-uri sau să ștergeți cookie-urile salvate in mod automat când 
închideți browser-ul si așa mai departe. De asemenea, dacă vă dați acordul utilizării 
cookie-urilor, vă puteți schimba opțiunea în orice moment. 
 
 

Ce cookie-uri folosește  muller.com.ro și de ce 

Cookie-uri necesare – Aceste cookie-uri vă ajută să creați un site ușor de utilizat, 

permițând funcții de bază cum ar fi navigarea pe pagini și accesul în zonele securizate ale 

site-ului. Website-ul nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri. 
 

Cookie-uri analitice – acestea sunt cookie-uri pe care site-ul le încarcă in scopuri de 
analiza de trafic, cum ar fi analiza paginilor utilizate sau timpul petrecut pe site, informații 
folosite pentru îmbunătățirea calității conținutului si a serviciilor oferite. Pentru acest 
site, folosim cookie-urile din sistemul Google Analytics. 

Cookie-uri de marketing – Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a urmări 
vizitatorii pe site-uri. Scopul este de a afişa reclame relevante şi captivante pentru 
utilizatorii individuali și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de 
publicitate terțe. 



O listă a acestor cookie-uri poate fi găsită în descrierea uneltei de gestionare a 
consimțămintelor de cookie-uri. 
 
Cum se dezactivează cookie-urile 

Când accesați prima oara site-ul, va vom cere acordul pentru folosirea cookie-urilor care 
nu sunt necesare. 
Oricând puteți dezactiva cookie-urile care nu sunt necesare iar acestea nu vor mai fi 
stocate in computerul sau dispozitivul dumneavoastră. Setările de cookie pot fi 
controlate si configurate in browser-ul web.  
 


