
Politica Amcoach privind modulele cookie 

Ce sunt cookie-urile? 

Cookie-urile sunt fișiere mici pe care un site sau furnizorul său de servicii le 

transferă computerului dumneavoastră prin browserul dvs. Web (dacă permiteți), 

care permite site-urilor sau sistemelor furnizorilor de servicii să vă recunoască 

browserul și să capteze și să-și amintească anumite informații. Ele servesc o 

varietate de funcții care ne permit să oferim specialiștilor și clienților lor o 

experiență sigură și fără probleme în aplicațiile Platformei Amcoach. 

Cum utilizam cookie-urile? 

Cookie-urile folosite de noi sunt: 

- cookie-uri absolut necesare. Fără aceste cookie-uri nu puteți vedea pe 

deplin site-ul nostru și nici să folosiți facilitățile sale. Acestea sunt cookie-urile de 

autentificare si cookie-urile tehnice necesare sistemelor informatice ale 

Platformei Amcoach. 

- cookie-uri analitice, care îmbunătățesc activitatea Platformei Amcoach. 

Utilizăm cookie-uri pentru a vă ajuta să vă verificați contul și dispozitivul pe care 

îl utilizați, pentru a vă conecta la serviciile noastre si pentru a vă ajuta să accesați 

fără probleme și în siguranță produsele și serviciile Amcoach. 

Utilizăm cookie-uri pentru a analiza modul în care utilizatorii folosesc produsele 

și serviciile Amcoach. Acest lucru ne permite să îmbunătățim performanțele și 

funcționalitatea sistemului nostru. Folosim aceste cookie-uri exclusiv pentru 

cercetare internă. Aceste date nu sunt partajate cu nicio parte terță și nu sunt 

utilizate in alte scopuri. 

Cookie-urile ne permit să ne conectăm în siguranță cu sistemul nostru de 

procesare a plăților, permițând specialiștilor să mențină și să facă modificări cu 

ușurință asupra informațiilor de plată. 

- cookie-urile de targetare (sau publicitare) : Aceste cookie-uri sunt 

folosite în scopuri de marketing sau publicitate. 

 

Module cookie de la terți: 

In cadrul Platformei Amcoach poate să fie afișat conținut de la furnizori externi. 

Ex. Youtube, Facebook, etc. Pentru a vizualiza conținutul de la terți trebuie sa le 

acceptați termenii si condițiile acestora, inclusiv politica proprie de cookie.  

 



 

Cum puteți gestiona cookie-urile? 

În orice moment puteți șterge cookie-urile de pe hard disc-ul dispozitivului dvs. 

Vă rugăm să rețineți că acest lucru vă poate împiedica să vedeți unele elemente 

ale site-ului nostru sau va afecta funcționarea acestuia. 

Puteți șterge toate cookie-urile care se afla pe dispozitivul dumneavoastră 

ștergând istoricul de navigare al browserului. 

Puteți accepta sau respinge unele sau toate modulele cookie modificând setările 

browserului. Modul de efectuare a acestui lucru se găsește accesând următoarele 

link-uri pentru cele mai populare navigatoare web: 

Google Chrome; 

Mozilla Firefox; 

Microsoft Internet Explorer; 

Apple Safari. 

Unele browsere permit modificarea setărilor pentru navigarea în modul 

„incognito”, limitând cantitatea de date introduse pe dispozitiv și ștergând 

automat toate modulele cookie când sesiunea de navigare se termină.  

Prelucrarea datelor despre utilizatori se realizează pe baza intereselor legitime,  in 

temeiul articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul General Privind 

Protecția Datelor (GDPR) cu caracter personal. 

Tipuri de cookie-uri utilizate 

Noi utilizăm următoarele cookie-uri pe site-ul nostru web: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Politica de Confidențialitate si Politica Cookie-urilor,  pot fi actualizate periodic 

si  va vom informa despre aceste actualizări. 

Această politică de cookie-uri este valabilă începând cu data de 01.05.2020.   


