POLITICA DE UTILIZARE A COOKIES-URILOR
Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului
European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), precum și respectarea dreptului
la viață intimă, familială și privată, așa cum este el prevăzut în articolul 26 din
Constituția României, Academia Română a adoptat prezenta Politică de utilizare a
cookie-urilor, care împreună cu Politica de confidențialitate a datelor creează cadrul
de bună funcționare și utilizare a website-ului www.academiaromana.ro
1. Ce este un cookie ?
Un cookie este un text special, de cele mai multe ori codificat, care este trimis unui navigator
web de către serverul web și care este trimis înapoi de către navigator ori de câte ori websiteul este accesat, permițând astfel identificarea unui utilizator/dispozitiv. Un cookie este format
din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului.
Acest text este pasiv - nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa
informațiile de pe hard disk-ul utilizatorului.
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal și, în majoritatea cazurilor, nu
identifică personal utilizatorii de Internet.
2. Ce fel de informații sunt colectate ?
Serviciul Google Analytics este utilizat pentru a colecta informații precum numărul de
vizitatori ai site-ului sau ai diferitelor pagini de interes, profilul acestor vizitatori - adresa IP
a unui calculator, tipul de sistem de operare utilizat, tipul de dispozitiv de pe care a fost
accesată o pagina, tipul și versiunea de browser utilizate, date demografice, dacă utilizatorul
a ajuns pe una din paginile website-ului Universitati Politehnica din Bucuresti prin accesarea
unui link extern.
Pentru informații legate de modul în care serviciul Google Analytics colectează și utilizează
datele colectate vă rugăm să consultați următoarele resurse Web:
•
•

Politica de confidențialitate Google
Practicile Google Analytics privind datele și angajamentul de a proteja
confidențialitatea și securitatea datelor

Conform politicilor Google Analytics menționate: „Analytics oferă funcția _anonymizelp în
arhiva JavaScript ga.js și ga(‘set’, ‘anonymizeIp’, true) în arhiva analytics.js, pentru a le
permite proprietarilor de site-uri să solicite ca toate adresele IP ale utilizatorilor să fie ascunse
în cadrul produsului. Această funcție este proiectată pentru a ajuta proprietarii de site-uri să
respecte politicile de confidențialitate sau, în unele țări, recomandările din partea autorităților
locale responsabile de protecția datelor, care pot împiedica stocarea de informații privind
adresa IP completă. Ascunderea/mascarea adreselor IP se efectuează imediat ce sunt primite
datele de rețeaua de culegere Analytics, înainte de a avea loc stocarea sau procesarea.”
Website-ul Academiei Române utilizează această opțiune pentru a respecta politicile de
confidențialitate în vigoare.

În continuare, găsiți clasificarea
www.academiaromana.ro

și

descrierea

cookie-urilor

folosite

pe

website-ul

_gat_gtag_UA_116902199_1
Aceste module cookie sunt utilizate pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii
utilizează site-ul nostru.
https://policies.google.com/
1P_JAR, CONSENT, NID
Google a setat un număr de cookie-uri pe orice pagină care include o hartă Google. Site-ul
www.upb.ro nu are control asupra cookie-urilor stabilite de Google.
https://policies.google.com/
GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, CONSENT, S_GL, IDE
YouTube poate seta cookie-uri pe computerul utilizatorului odată ce vizitatorul face click pe
playerul video YouTube. Aceste module cookie nu vă identifică personal decât dacă sunteți
deja conectat (ă) la un cont personal Google.
https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
_ga, _gat, _git, __utma
Aceste module cookie sunt utilizate pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii
utilizează site-ul nostru. Utilizăm informațiile pentru a compila rapoarte și pentru a ne ajuta
să îmbunătățim site-ul web. Aceste informații sunt combinate cu date de la mii de alți vizitatori
pentru a crea o imagine globală a utilizării site-ului. Vizitatorul nu este identificat niciodată în
mod individual sau personal.
Google Analytics
3. Cum utilizează www.academiaromana.ro datele colectate ?
Academia Română utilizează informațiile într-o formă agregată (niciun individ nu poate fi
identificat) pentru:
•
•
•

a crea profiluri de utilizatori în scopul adaptării conținutului informațional;
pentru a audita activitatea website-ului;
pentru analize și evaluări academice.

Utilizăm aceste informații pentru a îmbunătăți constant experiența utilizatorilor pe websiteul Academiei Române, pentru a asigura și menține securitatea website-ului. Informațiile pot
fi utilizate și divulgate în cazul unui incident sau al unei breșe de securitate.
4. Protecția datelor cu caracter personal
Academia Română dispune de măsuri adecvate pentru a se asigura că datele utilizatorilor
website-ului sunt protejate împotriva accesului, utilizării sau modificării neautorizate,
distrugerii ilegale sau accidentale și pierderii accidentale.
Academia Română utilizează metode administrative, organizaționale, tehnice și fizice de
asigurare a securității informaționale atât pe website-ului Academiei Române, cât și în cadrul
instituției. Măsurile de securitate sunt concepute pentru a menține un nivel corespunzător de
confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor.
Cu toate acestea, orice utilizator trebuie să fie conștient că există întotdeauna un risc de
transmitere a informațiilor prin Internet și să își asume acest risc.

5. Politica privind accesul minorilor (persoane sub 16 ani, conform definiției UE)
Website-ul Academiei Române nu colectează intenționat informații ale utilizatorilor cu vârsta
sub 16 ani. În cazul în care un părinte sau tutore legal notifică Academia Română cu privire
la existența unor astfel de date cu caracter personal, Academia Română va lua toate măsurile
necesare pentru ștergerea informațiilor. În cazul în care considerați că prin website-ul
Academiei Române au fost colectate informații ale unei persoane sub 16 ani, vă rugăm să ne
contactați pe adresa de e-mail: gdpr@acad.ro
6. Academia Română în social media
Academia Română este prezentă pe o serie de canale media și în medii de socializare pentru
a prezenta activitățile și evenimentele desfășurate în cadrul instituției. În momentul în care
accesați unul din link-urile ce conduc la paginile de prezentare ale Academiei Române în medii
de socializare sau pe canale media, puteți fi identificat prin intermediul profilului personal pe
care îl dețineți în cadrul acestor servicii și vă veți supune politicilor de confidențialitate și de
utilizare a datelor ale respectivelor companii.
Mediile online pe care Academia Română este prezentă, precum și politicile acestora de
confidențialitate a datelor sunt prezentate în cele ce urmează:
•
•
•
•

Politica
Politica
Politica
Politica

de utilizare a datelor - Facebook
de confidențialitate - Twitter
confidențialitate Youtube
de confidențialitate LinkedIn

Există o serie de motive pentru care un cookie poate fi stocat pe echipamentul dvs. după o
vizită pe site-ul www.academiaromana.ro
•
•
•
•

cookie-urile care fac site-ul nostru să funcționeze corect și vă permit să utilizați
serviciile online securizate furnizate de ro;
cookie-uri care vă recunosc preferințele personale atunci când vă întoarceți pe site-ul
nostru și face mai ușor de utilizat site-ul deoarece personalizeaza informațiile pe care
le primiți;
cookie-uri care ajută la asigurarea rapidă a încărcării conținutului paginii dvs;
cookie-urile care colectează date despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru si
care ne ajuta să îmbunătățim serviciile digitale.

Cookie-uri sunt plasate pe dispozitivul dvs. fie de către site-ul www.academiaromana.ro fie
de către părțile terțe ale căror servicii le folosim ca parte a site-ului.

Modificari in setarile cookie-urilor
Majoritatea browserelor web permit controlul cookie-urilor prin setările browserului. Pentru
a afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor, respectiv despre cum puteti vedea ce
cookie-uri au fost instalate și cum să le gestionați și să le ștergeți, utilizati urmatoarele
linkuri:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=ro
https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

