Politica privind modulele cookie
Companiile CooperSurgical, Inc. şi afiliaţii săi (CooperSurgical) respectă dreptul dumneavoastră la
confidenţialitate şi este hotărâtă să vă ofere spre utilizare un site web sigur şi securizat.

Ce este un modul cookie?
Un modul cookie este un mic fişier care vă solicită permisiunea de a se instala pe hard disc. Dacă
sunteţi de acord, fişierul este adăugat şi ajută la analizarea traficului de internet sau vă anunţă atunci
când vizitaţi un anumit site. Modulele cookie permit aplicaţiilor web să vă răspundă dumneavoastră
personal. Aplicaţiile web îşi pot adapta modul de operare în funcţie de necesităţi, gusturi şi aversiuni,
reţinând informaţii despre preferinţele dumneavoastră.

La ce sunt utilizate modulele cookie?
Folosim modulele cookie de trafic pentru a identifica paginile utilizate. Acestea ne ajută la analiza
datelor despre traficul şi utilizarea paginii web, precum şi la îmbunătăţirea site-ului şi serviciilor
noastre, astfel încât să fie adaptate necesităţilor clienţilor.
Aceste date nu sunt de natură personală şi pot include:
• Adresa protocolului de internet
• Tipul browserului şi calculatorului care sunt utilizate
• Numărul de linkuri pe care faceţi clic în site
• Statul sau ţara din care aţi accesat site-ul
• Data şi ora vizitei
• Numele prestatorului de servicii de Internet
• Pagina web din care v-aţi conectat la site-ul nostru
• Paginile vizitate pe site
În general, modulele cookie ne ajută să vă oferim un site web şi servicii mai bune, permiţându-ne să
monitorizăm care sunt paginile pe care le consideraţi utile şi care nu. Un modul cookie nu ne oferă
niciun mod de a vă accesa calculatorul sau alte informaţii despre dumneavoastră, cu excepţia datelor
pe care consimţiţi să ni le dezvăluiţi.
Pentru sistemul nostru de comandă online, care permite clienţilor să comande pe Internet,
eventualele date de contact transmise către site-ul web pot fi utilizate ca punct de contact.

Ce tip de module cookie utilizăm?
Module cookie preferenţiale
Acestea permit site-ului să reţină setările utilizatorului, precum limba preferată sau regiunea în care
vă aflaţi. De exemplu, prin reţinerea limbii utilizate, site-ul va fi prezentat în limba respectivă la
următoarea accesare.
Dacă modulele cookie de preferinţe sunt blocate, utilizatorul va avea o experienţă mai săracă pe site,
dar site-ul rămâne funcţional.

Module cookie de securitate
Acestea autentifică datele de conectare ale utilizatorului şi le protejează împotriva furtului (de ex.
din formularele din pagini web).
Dacă modulele cookie de securitate sunt blocate este posibil să nu vă puteţi autentifica pe site.
Module cookie procesuale
Acestea ajută la experienţa de navigaţie în site.
Dacă modulele cookie procesuale sunt blocate este posibil ca site-ul să nu funcţioneze conform
aşteptărilor.
Module cookie analitice
Companiile CooperSurgical folosesc module cookie Google Analytics care colectează anonim date
despre dumneavoastră atunci când relaţionaţi cu site-ul. Datele analitice ne oferă o perspectivă
internă asupra modului în care sunt utilizate site-urile noastre, ajutându-ne să oferim utilizatorului o
experienţă în continuă îmbunătăţire.
Dacă modulele cookie Google Analytics sunt blocate, site-ul va continua să funcţioneze fără
probleme.

Dumneavoastră controlaţi modul în care utilizăm modulele cookie
Directiva de confidenţialitate in mediul online a UE prevede că orice site care introduce module
cookie în calculatoarele utilizatorilor trebuie să obţină consimţământul acestora. Companiile
CooperSurgical adoptă o politică a consimţământului implicit. Aceasta ne permite să presupunem
consimţământul unui utilizator dacă acesta nu refuză modulele cookie.
Puteţi accepta sau refuza modulele cookie. Majoritatea browserelor web acceptă automat modulele
cookie, dar este posibilă modificarea setărilor browserului astfel încât modulele cookie să fie
refuzate. Astfel este posibil să nu aveţi acces integral la site-ul web.

Linkuri către alte site-uri web
Este posibil ca site-ul nostru să conţină linkuri către alte site-uri ale partenerilor noştri comerciali sau
ale altor companii care nu sunt afiliate cu companiile CooperSurgical. Aceste linkuri sunt prezentate
pentru comoditatea utilizatorilor noştri. Nu suntem răspunzători în privinţa practicilor de
confidenţialitate sau conţinutului site-urilor respective şi vă recomandăm să le vizitaţi cu prudenţă.
Mai concret, recomandăm citirea politicii de confidenţialitate de pe fiecare site.

Alte informaţii importante
Companiile CooperSurgical sunt hotărâte să vă protejeze confidenţialitatea şi vor integra tehnologiile
necesare asigurării unei experienţa sigure şi plăcute. Companiile CooperSurgical îşi rezervă dreptul
de a modifica prezenta procedură în orice moment.

