POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR
Bine aţi venit pe site-ul www.sphd.ro. !
Această politică privind utilizarea cookie-urilor este concepută pentru a vă informa în
legătură cu practicile noastre în ceea ce priveşte colectarea de informaţii de la dumneavoastră
atunci când vizitaţi site-ul nostru.
Când navigaţi pe site, anumite informaţii pot fi colectate pasiv (adică sunt colectate fără a le
transmite în mod voluntar) prin folosirea unor tehnologii diverse: cookie-uri şi alte tehnologii de
urmărire. Acest website folosește atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza
vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului
fiecăruia. Vizitarea site-ului web nu implică consimţământul utilizatorului.


CE ESTE UN „COOKIE” ?

„Cookie” este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe
computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează
Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex:
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox etc.) şi este complet „pasiv” (nu conţine
programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driveul
utilizatorului). Un cookie este format din 2 părţi: numele şi conţinutul sau valoarea cookie-ului,
iar durata de existenta a unui cookie este determinată din punct de vedere tehnic, de la caz la caz.


SCOPUL ȘI UTILIZAREA MODULELOR COOKIE
Site-ul Spitalului Municipal “Dr. Al.Simionescu” Hunedoara instalează module cookie doar
pentru a permite îmbunătăţirea funcţiilor oferite, astfel încât experienţa ocazionată de vizitarea
site-ului să devină mai plăcută. Domeniul sphd.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a
prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.
Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni, care permit unui
website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaşte browserul, până când cookie-ul
expiră sau este şters. Cookie-urile stochează informaţii importante şi joacă un rol important în
facilitarea accesului şi livrării servicilor accesate de utilizator de pe Internet, cum ar fi
personalizarea anumitor setări :
 limba în care este vizualizat un site;
 moneda în care se exprimă anumite preţuri sau tarife;
 accesarea preferinţelor vechi prin accesarea butonului „Înapoi”.
 păstrarea unui utilizator logat în contul de webmail;
 securitatea online banking;
O vizită pe website poate plasa cookie-uri în scopuri de:
 creştere a performanţei website-ului;
 analiză a vizitatorilor;


CARE ESTE DURATA DE VIAŢĂ A UNUI COOKIE ?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia
semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv
pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit
website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul
revine pe acel website („cookie-uri persistente”). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un
utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.


DE CE SUNT COOKIE-URILE IMPORTANTE PENTRU INTERNET ?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la
generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui
utilizator.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor crează una din situţiile de mai jos:
- poate limita utilizarea unor website-uri ,
- nu se va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele utilizatorului, evidenţiate prin
comportamentul de navigare.


CARE SUNT AVANTAJELE COOKIE-URILOR ?
Un cookie conţine informaţii care fac legătura între un web-browser (utilizator) şi un
web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou,
acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţiona în consecinţă. Cookie-urile asigură
utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile multor website-uri
pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor:
- preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului.
- cookie-urile oferă deţinatorilor de site-uri feedback asupra modului cum sunt utilizate
site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente şi mai
accesibile pentru utilizatori;
- permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un
anumit site pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai placută;
- îmbunătăţesc eficienţa publicităţii online.



Cum puteţi controla fişierele de tip cookie?

Vă puteţi retrage consimţământul privind fişierele de tip cookie în orice moment. În acest
scop, puteţi să blocaţi sau eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului
dumneavoastră web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie de terţi, sau urmând
instrucţiunile specifice pentru categoriile de cookie.
Vă rugam sa reţineţi faptul că dacă faceţi acest lucru este posibil să nu puteţi utiliza
funcţionalitatea deplină a acestui site.
Setări de cookie în Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
Setări de cookie în Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-informationwebsites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Setări de cookie în Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
În orice situaţie, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părţi ale site-ului web
dacă dezactivaţi fişierele de tip cookie.



Utilizarea informatiilor din log-urile serverului website-ului in scopuri de securitate IT

Utilizam un server al unui tert, pentru a gazdui site-ul nostru web. Serverul nostru de site
web inregistreaza automat adresa IP pe care o utilizati pentru a accesa site-ul nostru web, precum
si alte informatii despre vizita dvs., cum ar fi paginile accesate, informatiile solicitate, data si ora
solicitarii, sursa accesulului la site-ul nostru (de exemplu, site-ul web sau URL-ul (link-ul) care
v-a referit la site-ul nostru) si versiunea browserului si sistemului de operare.
Furnizorul nostru colecteaza si stocheaza log-urile serverului pentru a asigura securitatea
retelei IT. Aceasta include analizarea fisierelor log-urilor pentru a ajuta la identificarea si
prevenirea accesului neautorizat la reteaua noastra, distribuirea de coduri rau intentionate,
previzionarea atacurilor DDOS si altor atacuri cibernetice, prin detectarea unor activitati
neobişnuite sau suspecte.
Daca nu investigăm o activitate criminală suspectă sau potenţială, noi nu facem şi nici nu
permitem furnizorului nostru să facă orice încercare de a va identifica pe baza informaţiilor
colectate prin log-urile serverului.
Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea obligatiilor legale la care suntem supuşi
(articolul nr. 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protectia datelor).
Obligaţia legală: înregistrarea accesului la site-ul nostru web utilizând fişiere de tip log de server
este o masură tehnică pentru a asigura un nivel de securitate adecvat pentru a proteja informaţiile
colectate de pe site-ul nostru în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul
general privind protectia datelor.
Detalierea cookie-urilor folosite:
Denumire
PHPSESSID

Furnizor
sphd.ro

sphd_ro_cookieconsent
_status
__utma

sphd.ro
slideshare.net

Scop
Expirare
Folosit pentru a salva un mesaj, care, Sesiune
atunci când un formular este trimis, se
va afişa pe o pagină diferită. De
exemplu când un formular de contact
se completează incorect, un mesaj de
eroare va fi salvat pentru a indica
câmpurile cu eroare. Când un formular
de contact se completează corect, un
mesaj de succes se salvează pentru a
confirma trimiterea cu succes. Acest
cookie nu stochează informaţii
personale. Acest cookie se mai
utilizează pentru stocarea preferinţelor
utilizatorului (de ex. limba, conţinutul
coşului de cumparături, etc.) în timpul
navigării între paginile site-ului.
Stochează preferinţa utilizatorului cu
3 luni
privire la utilizarea cookie-urilor.
Colectează date despre numărul de 2 ani
vizite pe care le-a accesat un utilizator,
precum şi datele pentru prima şi

Tip
HTTP
Cookie

HTTP
Cookie
HTTP
Cookie

__utmb

slideshare.net

__utmc

slideshare.net

__utmt

slideshare.net

__utmz

slideshare.net

ultima vizită. Utilizat de Google
Analytics.
Înregistrează un marcaj de timp cu
momentul exact în care utilizatorul a
accesat site-ul Web. Utilizat de
Google Analytics pentru a calcula
durata vizitei unui site web.
Înregistrează un marcaj de timp cu
momentul exact în care utilizatorul a
accesat site-ul Web. Utilizat de
Google Analytics pentru a calcula
durata vizitei unui site web.
Folosit pentru a accelera viteza
cererilor către server.
Colectează datele despre locul de
provenienţă al utilizatorului, despre ce
motor de căutare a fost utilizat, despre
ce legătură a fost făcută şi despre ce
termen de căutare a fost utilizat.
Utilizat de Google Analytics.
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6 luni

