
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:  

Dezvoltator 
Cookie Denumire Durată Scopul 

woocommerce Cookie_notice
_accepted 30 zile Informare cu privire la 

folosire cookies 

woocommerce Store_notice{h
ash} Sesiune 

Permite Site-ului sa 
rețină opțiunile bifate 

din notificare 

woocommerce Tk_ai Sesiune 
Acordă un ID anonim 

fiecărui Utilizator pentru 
a înregistra acțiunile 

woocommerce woocommerce
_cart_{hash} Sesiune 

âDetermină cînd se fac 
schimbări în cosul de 

cumpărături 

woocommerce woocommerce
_items_in_cart Sesiune 

Determină când se fac 
schimbări în coșul de 

cumpărături 



wordpress wordpress_[ha
sh] Sesiune 

Cookie necesar 
funcționării platformei 

wordpress 

wordpress wordpress_log
ged_in_[hash] Sesiune 

Indicarea faptului că 
utilizatorul este logat la 

contul personal 

wordpress wordpress_test
_cookie Sesiune 

Identificarea dacă 
browserul permite 
stocarea de cookies 

woocommerce wp_woocomm
erce_session_ 48 ore 

Identifică Utilizatorii și 
timpul petrecut în 

sesiune 
Toate informaţiile despre despre cookies se pot accesa pe pagina dezvoltatorului: 

• Woocommerce Cookies: 
https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/ 

• Wordpress Cookies: https://www.cookielawinfo.com/wordpress-cookies-list-
why-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-disable-
cookies-website-preferences  
 
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11 
 
Safari - https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/manage-cookies-and-
website-data-sfri11471/mac  
 
Edge - https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-
privacy  
 
Opera - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/  
 


