Politica de utilizare a fisierelor de tip cookie
Politica de utilizare a modulelor cookie se refera la paginile de pe website-ul
www.leonhotel.ro, oferit de catre LEON HOTEL & SPA, Bulevardul Nicolae
Titulescu, nr. 5, Arad, Romania.
Ce reprezinta modulele cookie?
Un modul cookie este un mic fisier text, format din litere si cifre, care se
stocheaza pe computerul dumneavoastra, pe telefonul mobil sau pe alte
dispozitive. Cookie-urile nu contin programe software, virusi sau spyware si
nu pot accesa informatiile de pe hardul dumneavoastra.
Pentru ce sunt folosite aceste fisiere?
www.leonhotel.ro foloseste modulele cookie pentru a imbunatati
functionalitatea website-ului si pentru a asigura utilizatorilor o navigare
simplificata. Aceste module sunt folosite pentru a stoca informatii cu privire la
activitatile utilizatorului pe o anumita pagina web, astfel incat la urmatoarea
vizita pe site, utilizatorul nu va mai trebui sa navigheze intreg website-ul de la
inceput. Datorita acestui modul cookie, utilizatorul va sti exact pagina web la
care a ramas.
Ce tipuri de module cookie exista?
Exista doua tipuri de module cookie, cookie-uri permanente (fixe) si cookieuri temporare (per sesiune). Fisierele permanente sunt stocate in terminalul
utilizatorului pentru o perioada de cel mult 12 luni. Fisierele temporare sunt
stocate in terminalul utilizatorului pentru o perioada scurta, pana la
inchiderea sesiunii din browser. Modulele permanente sunt folosite pentru a
stoca pagina de start si alte detalii cu privire la logare.
Stergerea modulelor cookie
Este recomandat ca modulele cookie sa nu fie sterse, deoarece stergerea
acestora ar putea afecta functionalitatea paginii web.
Aceste module pot fi sterse atat din calculator, cat si de pe orice alt dispozitiv.
Pentru gestionarea si stergerea acestora, intrati in sectiunea “Help” din
browserul pe care il folositi si alegeti dezactivarea cookie-urilor sau puteti
alege optiunea de a primi o notificare de fiecare data cand se va trimite un
cookie nou catre dispozitivele dumneavoastra.
Contin modulele cookie date cu caracter personal?
Aceste module nu solicita informatii personale ale utilizatorilor. Datele cu
caracter personal pot fi colectate doar cu scopul de a oferi utilizatorului o
functionalitate mai buna. Datele sunt criptate, ceea ce face imposibil accesul
altor persoane neautorizate la acestea.

Linkuri
Website-ul www.leonhotel.ro poate contine anumite linkuri redirectionate
catre alte pagini web care nu sunt monitorizate de LEON HOTEL & SPA.
LEON HOTEL & SPA nu isi asuma nicio raspundere cu privire la protectia
datelor cu caracter personal ale utilizatorilor.
Pentru mai multe informatii despre modulele cookie, accesati linkul
http://www.allaboutcookies.org/
	
  

