
                                     Politica de cookie 

  

Ce sunt cookies: 

Pentru a imbunatati continuu experienta de utilizare a site-ului www.alidaholiday.ro folosim 
cookies. Cookies sunt fisiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plaseaza local pe 
hard disk-ul utilizatorului. Folosim cookies pentru a intelege mai bine modul in care utilizati 
site-ul, pentru a personaliza aceasta experienta si a va face urmatoarea vizita mai placuta. 

 

Ce tip de cookie-uri folosim? 

Fisierele cookie pot fi sub forma de cookie-uri de sesiune sau cookie-uri persistente. 

Cookie-urile temporare - acestea sunt stocate temporar in dosarul "cookie" al browser-ului 
web, care le memoreaza pana cand utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau inchide 
fereastra browser-ului (de exemplu, cand te conectezi/ deconectezi/ de pe un cont de email 
sau retele de socializare). 

Cookie-urile persistente - acestea sunt stocate pe hard disk-ul unui computer sau alt 
dispozitiv (si, in general, depind de ciclul de viata presetat al modulelor cookie). Anumite 
cookie-uri sunt utilizate exclusiv in timpul unei singure sesiuni si nu sunt memorate dupa ce 
utilizatorul paraseste site-ul web, in timp ce alte cookie-uri sunt memorate si reutilizate de 
fiecare data cand utilizatorul revine pe site-ul respectiv. Cu toate acestea, cookie-urile pot fi 
sterse de utilizator in orice moment prin accesarea setarilor browser-ului. 

Acestea vor ramane stocate pe computerul sau pe dispozitivul tau, pana cand vor fi sterse 
sau pana cand vor atinge data de expirare. 

Utilizam urmatoarele cookie-uri: 

Cookie-urile necesare. Cookie-urile care asigura buna functionare a site-ului. 

 

Cum folosim aceste cookie? 

 Analize de performanta si eficienta a site-ului 
 Cookie-uri pentru targetare georgrafica. Ne asiguram ca primesti doar ofertele din zona ta 

de interes 
 Cookie-uri de inregistrare pentru o functionalitate buna a site-ului 
 Comunicare mai eficienta de marketing 

 

 



 

Date personale si cookie 

Nu colectam informatii cu caracter personal pentru utilizare folosind cookie. Cookie-urile 
stocheaza informatia local pe dispozitivul utilizatorului, iar informatiile folosite in analiza, 
remarketing si targetare sunt anonimizate. 

 

Puteti refuza cookie-urile 

Puteti refuza utilizarea de cookie-uri prin selectarea setarilor corespunzatoare de pe 
browser-ul dvs. Va rugam sa retineti faptul ca daca faceti acest lucru este posibil sa nu puteti 
utiliza functionalitatea deplina a acestui site. 
Setari de cookie in Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955 
Setari de cookie in Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-
websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
Setari de cookie in Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
Setari de cookie in Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 

 

Link-uri utile: 

Microsoft cookie guide: http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 
All about cookies: http://www.allaboutcookies.org/ 
http://www.youronlinechoices.com/ro/ 

  


