SERVIER PHARMA S.R.L.
POLITICA PRIVIND FIȘIERELE COOKIES
Versiunea 1.1., ultima actualizare 23.07.2021
Prezenta Politică privind fișierele cookies (“Politica”) se aplică tuturor utilizatorilor
website-ului www.servier.ro („Website-ul”), gestionat de Servier Pharma SRL
(“Servier”). Scopul Politicii este acela de informare a utilizatorilor Website-ului
(“Utilizatorii”) cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea anumitor cookie-uri în
contextul navigării Utilizatorilor pe Website.
1.

Ce este un cookie?

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat
și citit pe un dispozitiv în timpul consultării unui/navigării pe un site web, indiferent de
tipul dispozitivului utilizat (computer, smartphone, tabletă etc.) („Cookie”).
2.

Informații importante legate de consimțământul dumneavoastră

La prima accesare a Website-ului, veți fi informat cu privire la utilizarea Cookie-urilor.
Astfel, puteți permite Servier să plaseze pe dispozitivul dvs. Cookie-urile menționate în
prezenta Politică sau puteți alege ce fel de Cookie-uri doriți să permiteți a fi utilizate.
3.

Ce cookie-uri utilizăm?

Folosim diferite tipuri de Cookie-uri, ale căror scopuri sunt descrise mai jos.
3.1.

Cookie-uri necesare

Acestea sunt module Cookie necesare funcționării Website-ului. Ele vă permit să utilizați
funcțiile principale ale Website-ului, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele
securizate de pe Website. Website-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste
Cookie-uri, de aceea nu aveți posibilitatea de a vă opune utilizării lor sau de a le șterge
prin setările browser-ului dvs.
Tipuri de Cookie-uri necesare utilizate:
Denumirea
Cookieului
has_js

Sursa

Cine
colecteaza

http://www.servie
r.ro/misc/drupal.j
s?qcbqy

Servier.ro

le

Tip

Scop

Valabilitate

Unde este
transmis?

HTTP

Înregistrează
dacă
ultilizatorul și-a
activat
JavaScript în
browser

Sesiune

Franta
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3.2.

Cookie-uri analitice/statistice

Aceste Cookie-uri ne oferă informații legate de utilizarea și performanțele Website-ului
nostru și ne permit întocmirea unor statistici privind volumul de trafic și utilizarea
diferitelor elemente ale Website-ului (pagini sau secțiuni cel mai des consultate,
articolele cele mai citite etc.). Scopul utilizării acestor Cookie-uri este acela a face
serviciile noastre mai interesante și mai ușor de folosit.
Tipuri de Cookie-uri analitice/statistice utilizate:
Denumirea
Cookie-ului

Valabilitate

Scop

2 ani

Înregistrează un ID unic care
este
utilizat
pentru
generarea de date statistice
privind
felul
în
care
vizitatorul
utilizează
Website-ul

1 zi

Folosit de Google Analytics
pentru a restrânge rata
solicitării

1 zi

Înregistrează un ID unic care
este
utilizat
pentru
generarea de date statistice
privind
felul
în
care
vizitatorul
utilizează
Website-ul

Furnizor

_ga

Cookie
HTTP

_gat

Cookie
HTTP

_gid

4.

Sursa/
Tip

Cookie
HTTP

Google

Google

Google

Cum configurați browser-ul
componente software?

dvs.,

smartphone-ul

și/sau

alte

Puteți autoriza sau refuza utilizarea Cookie-urilor pe dispozitivul dvs. De asemenea,
puteți modifica oricând setările dispozitivului. Orice modificare a setărilor este de natură
a modifica modalitatea de navigare pe Website-ul nostru și condițiile dvs. de acces la
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anumite servicii / funcții care necesită utilizarea Cookie-urilor.
Dacă ați acceptat înregistrarea Cookie-urilor în browser-ul dvs., acestea sunt stocate întro zonă dedicată a dispozitivului dvs.
Dacă refuzați utilizarea Cookie-urilor pe dispozitivul dvs. sau dacă le ștergeți pe cele care
sunt deja înregistrate, nu vor mai putea fi activate unele funcții care ar putea fi necesare
pentru navigarea în anumite zone ale Website-ului nostru. În acest caz, Servier nu va fi
responsabil pentru nicio consecință negativă care rezultă din funcționarea sub parametri
optimi a Website-ului, datorată imposibilității pentru noi de a stoca sau de a consulta
Cookie-urile necesare funcționării anumitor caracteristici, întrucât ați șters sau refuzat
Cookie-urile relevante în acest sens.
4.1.

Cum vă configurați browser-ul?

Majoritatea browser-elor acceptă modulele cookie în mod implicit. Cu toate acestea,
puteți decide să blocați aceste cookie-uri sau să solicitați browser-ului dvs. să vă
informeze atunci când un site încearcă să instaleze un Cookie pe dispozitivul dvs.
Vă rugăm să consultați secțiunea de ajutor a browser-ului dvs. pentru a configura
modulele cookie în funcție de preferințele dvs.
Link-urile către instrucțiunile de setare a Cookie-urilor pentru principalele browsere sunt
prezentate mai jos:


Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-todelete-cookie-files-in-internet-explorer



Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en



Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-trackingprotection-firefox-desktop



Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/10607



Safari: https://help.apple.com/safari/mac/9.0/?lang=en#/sfri11471



Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

4.2. Cum vă configurați setările de confidențialitate pe smartphone /
tabletă?
Puteți decide să modificați setările de confidențialitate ale smartphone-ului / tabletei.
Pentru a configura setările de confidențialitate, vă rugăm să urmați link-urile următoare:
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Sistemul Android:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DA
ndroid&hl=en



Sistemul Apple: https://support.apple.com/en-us/HT201265
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