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PREAMBUL 

 

Acest document explica politica de cookies a website-ului nostru medimahealth.ro 

1. MEDIMA HEALTH  este un operator de date cu caracter personal asa cum este definit de 

legislatia in vigoare, specific Regulamentul 679/2016 GDPR.  

Aceasta inseamna ca societatea MEDIMA HEALTH S.A.  este entitatea legala care prelucreaza 

datele cu caracter personal colectate, drept urmare ne-am implementat in procesele de afaceri o 

serie de politici, proceduri, masuri tehnice si organizationale pentru securizarea acestor date si 

pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

Acest website foloseste atat cookie-uri proprii pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai 

buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecăruia. 

În conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile 

Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal sii protectia 

vieţii private in sectorul comunicatiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere 

consimtamantul inaintea transmiterii de cookies in computerele acestora. 

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si 

simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat 

pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza 

Internetul.Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: 

Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau 

spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului). 

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata 

de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il 
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poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat 

webserverului respectiv. 

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in 

cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. 

 

2. COOKIES 

 

Atunci cand vizitati website-ul MEDIMA HEALTH S.A. medimahealth.ro vom colecta automat 

urmatoarele categorii de date cu caracter personal: adresa IP, browserul pe care il folositi, 

versiunea browserului si sistemul de operare. Cookie-urile noastre nu retin date cu caracter 

personal de tipul numelui sau prenumelui dumneavoastra, adresei de e-mail sau detaliilor 

bancare. 

Cookie-urile  ne permit sa va identificam la urmatoarea vizita pe website-ul nostru, pentru a 

imbunatati si personalize serviciile pe care vi le oferim prin intermediul website-ului nostru. 

Pe platforma noastra se regasesc urmatoarele module cookie pe care noi si tertele persoane le 

folosim pe website: Module Cookie Necesare, Module Cookie Statistica, Module Cookie de 

Marketing.  

Cookies necesare ne ajuta sa facem site-ul utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum 

navigarea in pagina si accesul la zonele securizate de pe website. Site-ul nu poate functiona 

corespunzator fara acest tip de cookies.  

Cookies statistice ne ajuta sa intelegem cum interactioneaza utilizatorii paginii noastre, iar prin 

intermediul acestora informatiile prelucrate la momentul navigarii pe website sunt colectate in 

mod anonim, fara a putea conduce la identificarea utilizatorului.  

Nu in ultimul rand, cookie-urile de marketing au scopul de a urmari activitatile si 

comportamentul vizitatorilor website-ului, cu scopul de a le furniza acestora publicitate relevanta 

si atractiva. 

 

3. FUNCTIONALITATEA COOKIE-urilor 

 

Cookie-urile asigura functionarea corecta a website-ului nostru si sunt programe (date) de 

dimensiuni foarte mici stocate pe computerul dumneavoastra care permit webserver-ului nostru 
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sa va “recunoasca” (in fapt sa identifice web browser-ul utilizat de dumneavostra), in sensul in 

care va tine minte actiunile si preferintele dumneavoastra in timp. 

 

4. CATEGORII DE COOKIE-uri 

Exista cateva categorii de cookie-uri: 

o Cookie-uri de sesiune (temporare) - acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-

uri al web browser-ului pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe 

website-ul respectiv sau inchide fereastra web browser-ului (de exemplu: in momentul 

logarii/delogarii pe un cont de utilizator); 

 

o Cookie-uri Persistente - Acestea sunt stocate pe computerul dumneavoastra si persista 

pe durata de viata prestabilita pentru cookie;  

 

o Cookie-uri ale unor terte parti sunt tot cookie-uri persistente si sunt plasate de un alt 

website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv si care pot fi 

folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie 

transmisa publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori. 

 

Exemple de cookies ale unor terte parti care exista pe website-ul nostru sunt cele de la Google 

Analytics si Facebook. 

 

5. DURATA  

 

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia 

semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite 

exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul 

a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand 
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utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi 

sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului. 

 

6. NEACCEPTAREA COOKIE-URILOR 

Toate web browser-ele moderne va dau optiunea sa nu acceptati cookie-urile. Trebuie sa tineti 

cont de faptul ca daca nu acceptati cookie-urile este posibil ca anumite pagini de pe website-ul 

nostru sa nu functioneze optim.  

De exemplu, daca stergeti cookie-urile de pe dispozitivul dumneavoastra, toate preferintele pe 

care le-ati configurat pentru website-urile pe care le vizitati (inclusiv medimahealth.ro) se vor 

pierde, cum ar fi preferinta de limba romana. 

Pentru modificarea preferintelor dumneavostra in ceea ce priveste cookie-urile va recomandam, 

ca functie de web browser-ul utilizat, sa actionati conform urmatoarelor ghiduri: 

o Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-

website-preferences 

o Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_co

okies 

o Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-

allow-cookies 

o Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 

 

7. CONTACT MEDIMA HEALTH  

Pentru orice intrebari despre modul de utilizare a cookies in legatura cu website-ul nostru 

medimahealth.ro va invitam sa ne contactati pe adresa de email dpo@medimahealth.ro. 

 

8. ACTUALIZAREA POLITICII COOKIES PRODUCTON  

Prezenta politica de cookies este revizuita periodic pentru a include toate masurile tehnice si 

organizatorice introduse de MEDIMA HEALTH S.A. pentru imbunatatirea functionalitatilor 

website-ului nostru medimahealth.ro si pentru a contribui la un mediu informatic echilibrat si 

securizat. 
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