Politica folosirii cookie-urilor
Aceasta politica privind utilizarea cookie-urilor se aplica tuturor website-urilor
apartinand companiei Kredyt Inkaso Investments RO S.A. :
www.kredytinkaso.ro; www.viatafaradatorii.ro
Vizitand website-urile apartinand Kredyt Inkaso, sunteti de acord cu utilizarea
cookie-urilor conform acestei politici. Daca nu sunteti de acord cu utilizarea
cookie-urilor, va trebui sa va schimbati modificarile browserului intr-o
maniera corespunzatoare sau sa renunti la vizitarea website-urilor
apartinand Kredyt Inkaso.
Ce sunt fisierele tip cookie?
Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni stocate in calculatorul vostru de
catre un server internet cand vizitati un website. Majoritatea cookie-urilor
dureaza doar cat sesiunea sau “vizita” (cookie-uri “temporare”) dar unele
dintre ele dureaza si dupa vizita (cookie-uri “persistente”). Fisierele cookie,
de obicei, contin numele website-ului de unde provin, durata de viata a
fisierului si un numar unic generat aleatoriu folosit pentru a identifica
browserul de care este conectat website-ul.
Folosirea cookie-urilor
Cookie-urile folosite pe site-urile Kredyt Inkaso fac navigarea mai usoara si
mai placuta, de exemplu in cazul unei intreruperi de conexiune cu serverul,
utilizatorul poate reveni cu usurinta in acelasi loc pe pagina. Fisierele cookie
sunt, de asemenea, folosite pentru a crea statistici privind vizualizarea
website-ului.
Cookie-urile nu sunt folosite pentru a obtine informatii despre utilizatorii
paginilor sau pentru a urmari navigarea lor pe website. Cookie-urile folosite
pe site-urile detinute de Kredyt Inkaso nu stocheaza date cu caracter
personal sau alte informatii colectate de la utilizatori.
Schimbarea setarilor browserului
Browserele web sunt in mod normal setate sa primeasca fisiere cookie.
Totusi, va puteti modifica setarile browserului astfel incat cookie-urile sa fie
blocate sau sa primiti un mesaj de fiecare data cand cookie-urile sunt trimise
catre dispozitivul utilizatorului. Setarile browserului pot fi schimbate, de
obicei, din optiunile pentru selectarea setarilor de confidentialitate. Totusi, va
rugam sa tineti cont ca daca blocam cookie-urile folosite pe site-urile
detinute de Kredyt Inkaso, acest lucru poate afecta negativ corectitudinea
site-urilor.

