Cookies Policy
din data de 01.11.2019
Ce sunt cookies?
Cookie-urile sunt fișiere de dimensiuni reduse, formate din litere și numere, stocate
pe browserul cu care accesaţi site-ul www.psihobooks.ro, astfel încat să aveţi o
experienţă mai buna de navigare, adaptată nevoilor și interesului utilizatorului.
Aceste fișiere permit site-urilor web să reţină și să păstreze informaţii utile despre
utilizator, astfel încat să ofere fiecarui utilizator o experienţă unică. Exemple de
utilizări:
• Reţinerea anumitor setări făcute de utilizator (e.g. limba în care se vizualizează
Site-ul, moneda în care se exprimă preţurile, memorarea produselor aflate în
cosul de cumpărături)
• Oferă Societăţii feedback valoros asupra modului în care este utilizat Site-ul,
astfel încat să eficientizeze și să îmbunataţească experienţa utilizatorului.
• Permit aplicaţiilor terţilor să obţină informaţii despre utilizatori, astfel încat să
creeze o experienţă mai valoroasă, utilă și plăcută Utilizatorului;
Ce date stochează cookies?
Cookie-urile folosite de site-ul www.psihobooks.ro nu solicită informaţii cu caracter
personal și nici nu identifică personal utilizatorii de internet.
Care este durata de viață a unui cookie?
Durata de viaţă a unui cookie este determinată; tehnic, doar website-ul care a trimis
cookie-ul îl poate accesa din nou și doar în momentul în care un utilizator se întoarce
pe website.
Pentru ce folosim cookies?
Pentru a îmbunătăţii experienţa online, PSIHOBOOKS SRL folosește următoarele
cookies:
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• Woocommerce
Cookies:
https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/
• Wordpress Cookies: https://www.cookielawinfo.com/wordpress-cookies-listwhy-they-are-used/

Cum pot bloca cookies?
Utilizatorul are posibilitatea de a controla acceptarea sau blocarea fișierelor tip
cookies prin intermediul browser-ului web.
GoogleChrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

-

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disablecookies-website-preferences
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari
https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/manage-cookies-andwebsite-data-sfri11471/mac
Edge privacy

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-

Opera - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

