
Politica de utilizare cookie-uri 

Prezenta Politica privind fișierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor acestui site web. 
Informațiile prezentate in continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestui site web cu 
privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de catre Global Records SRL in 
contextul navigarii utilizatorilor pe acest site web. 

Cookie-urile sunt folosite pentru urmatoarele scopuri: 

• de functionare a site-ului, 

• de analiza a comportamentului vizitatorilor site-ului, 

• pentru publicitate. 

1. Ce sunt cookie-urile? 

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe 
computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza 
internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre terminalul utilizatorului catre 
un server Global Records sau catre un server al unei terțe părți. 

2. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site? 
- ajustarea continutului paginilor site-ului web la preferintele utilizatorului și optimizarea 
utilizarii paginilor Web; 
- sa recunoasca dispozitivul utilizatorului, locatia acestuia si sa afiseze corect site-ul, 
adaptat nevoilor individuale ale utilizatorului; 
- configurarea corecta a functiilor site-ului selectat, care sa permita, in special, 
verificarea autenticitatii sesiunii de browser; 
- optimizarea si cresterea eficientei serviciilor furnizate; 
- ajustarea continutului paginilor Web la preferintele utilizatorului si optimizand 
utilizarea paginilor Web. In special, aceste fisiere permit recunoasterea parametrilor de 
baza ai Dispozitivului utilizatorului si afisarea corecta a site-ului, adaptata nevoilor sale 
individuale; 
-  serviciul corect al programului afiliat, permitand, in special, verificarea surselor de 
redirectionare a utilizatorilor catre site-ul web; 
- crearea de statistici anonime care ajuta la intelegerea modului in care utilizatorii site-
ului utilizeaza pagini de pe site-ul web, ceea ce permite imbunatatirea structurii si 
continutului acestora; 
- prezentarea continutului multimedia pe site, care este descarcat de pe un site web 
extern, de ex. Youtube;  
- colectarea datelor statice generale si anonime prin intermediul unor instrumente 
analitice, de ex. Google Analytics; 
- conectarea la site-ul Web folosind un site web social, de ex. Facebook.com; 
- pentru functiile interactive de popularizare a site-ului, folosind site-uri de retele sociale, 



cum ar fi Facebook.com, Pinterest.com; 
- prezentarea opinii despre site, care sunt descarcate de pe un site web extern. 
 

3. Cum pot fi oprite cookie-urile? 

 
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face acest site web dificil de vizitat, atragand 
dupa sine limitari ale posibilitatilor de utilizare ale acesteia. 
Utilizatorii iși pot configura browserul sa respinga fișierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri 
de la un site web anume. 
Toate browserele ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi 
accesate, ca regula, in sectiunea „opțiuni” sau in meniul de „preferințe” al browserului tau. 
 

Totusi, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veți mai primi publicitate 
online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptata preferințelor și interesele dumneavoastra, 
evidențiate prin comportamentul de navigare. 
 

Pentru a intelege aceste setari, accesati urmatoarele link-uri:  
 

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

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

