Declaratie privind Cookie-urile
Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul site-ului și a afisa diferite anunțuri.
Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.
Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui
site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.
Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile
noastre.
Consimţământul dvs. se aplică următoarelor domenii:
Necesare ()
Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la
zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

Preferinţe (1)
Cookie-urile de preferinţă permit unui site să îşi amintească informaţii care se modifică după modul în care se comportă sau
arată site-ul, precum limba dvs. preferată sau regiunea în care vă aflaţi.

Denumire

Furnizor

NID

.gstatic.com

Scop
Cu ajutorul acestor cookieuri, site-urile rețin informații
care schimbă
comportamentul sau aspectul
site-ului, cum ar fi limba pe
care o preferați sau regiunea
în care vă aflați.

Expirare Tip
6 luni

HTTP
Cookie

Pierderea informaţiilor
stocate într-un cookie pentru
preferinţe poate reduce
funcţionalitatea experienţei
de utilizare a site-ului web,
însă nu ar trebui să
împiedice funcţionarea
acestuia.
Statistici (3)
Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin
colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim.

Denumire Furnizor
_ga

Scop

Expirare Tip

ClinicaGoogle Analytics este instrumentul Google de
2 ani
promed.ro analiză care ajută proprietarii de site-uri și de
aplicații să înțeleagă cum interacționează vizitatorii

HTTP
Cookie

Denumire Furnizor

Scop

Expirare Tip

cu proprietățile lor. Google Analytics poate folosi
un set de cookie-uri pentru a culege informații și
pentru a raporta date statistice privind utilizarea
site-ului, fără a trimite la Google date care
identifică vizitatorii.
_gid

ClinicaÎnregistrează un ID unic care este utilizat pentru a
promed.ro genera date statistice despre modul în care
vizitatorul folosește site-ul web.

1 day

HTTP
Cookie

_gat

ClinicaÎnregistrează un ID unic care este utilizat pentru a
promed.ro genera date statistice despre modul în care
vizitatorul folosește site-ul web.

Session

HTTP
Cookie

Marketing (4)
Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a prezenta informatii despre organizatia noastra sau pentru a-i urmări pe
utilizatori de la un site la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali, aşadar ele
sunt mai valoroase pentru agenţiile de puiblicitate şi părţile terţe care se ocupă de publicitate.

Denumire Furnizor

Scop

__gfp_64b doubleclick.net Este folosit pentru publicitatea pe care o

Expirare Tip
30 luni

HTTP
Cookie

15 zile

HTTP
Cookie

8 luni

HTTP
Cookie

Google o difuzeaza pe web.

DSID

doubleclick.net Este folosit pentru publicitatea pe care o
Google o difuzeaza pe web.

IDE

doubleclick.net Este folosit pentru publicitatea pe care o
Google o difuzeaza pe web.

