TAKTICA WEB SRL-D si-a luat angajamentul sa va respecte viața privata in
conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal si a
vieții private din UE.
Document de informare catre vizitatori despre prezenta cookie-urilor pe site-ul
taktica.ro. Site-ul www.taktica.ro utilizeaza cookie-uri.
Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta vizitatorilor mai multe
detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea "cookie"-urilor utilizate de site-ul www.taktica.ro
detinut de SC TAKTICA WEB SRL-D. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si nu
se regasesc mai jos, ne puteti contacta la adresa suport contact@taktica.ro

Ce sunt cookie-urile?
Un cookie este un fişier care se salveaza pe computerul tau atunci cand vizitezi un website.
Acest fişier permite retinerea setarilor şi a preferintelor tale cand ne vizitezi din nou site-ul, pentru
a-ti oferi o mai buna experienta online. Ai posibilitatea de a permite cookie-uri sau nu, dar daca nu
vrei sa permiti lansarea de cookie-uri, va trebui sa faci setarile adecvate din browserul tau. Cookieurile nu pot fi folosite pentru a rula programe sau a transmite viruşi informatici in dispozitivul tau.
Cookie-urile pot fi citite numai de un server al site-ului (www.taktica.ro) care a salvat cookie-uri in
dispozitivul tau.

Acceptati folosirea de cookie-uri?
Prin utilizarea cookie-urilor, vei beneficia de o mai buna experienta de vizitare a site-ului nostru.
Noi folosim cookie pentru anumite activitati de baza ca exemplu:
• pastrarea produselor rezervate in cosul de cumparaturi
• chat in timp real
• analiza vizitatorilor, in vederea imbunatatirii experientei online. Folosind software-ul
Google Analytics, colectam date anonime despre vizitele pe site-ul nostru, cum ar fi paginile
vizualizate
• Pentru inregistrare. Atunci cand te inregistrezi pe acest site, generam un cookie care ne
anunta daca esti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne
arata contul cu care esti inregistrat si daca ai permisiunea pentru a continua cumparaturile.
• Pentru a pastra preferintele tale, un istoric al cumparaturilor si al adreselor la care am livrat
cumparaturile
• Pentru publicitate. Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ai vizualizat sau nu o reclama
online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ai vazut mesajul publicitar.
• software-urile folosite permit inregistrarea in mod agregat a comportamentului in ceea ce
priveste utilizarea site-ului nostru. Informatiile dobandite prin intermediul cookie-urilor sunt

anonime şi nu vor fi legate de datele cu caracter personal. TAKTICA WEB SRL-D nu
trimite aceste informatii catre nicio parte terta pentru uzul independent.

Doriti sa blocati cookie-urile?
Daca doriti sa blochați cookie-urile, unele functionalitati ale site-ului vor fi oprite, iar acest lucru
poate genera anumite disfunctionalitati sau erori in folosirea site-ului nostru.De exemplu, blocarea
cookie-urilor te poate impiedica sa:
• cumperi online un dispozitiv
• te autentifici in aplicatia contul meu
• reincarci o cartela PrePay sau sa plateşti factura online
Daca accepti aceste limitari şi eşti decis sa blochezi cookie-urile, urmeaza instructiunile de mai jos:

Cum se permit sau se pot bloca cookie-urile?
Cele mai multe browsere sunt setate implicit sa accepte cookie-uri, dar ai posibilitatea sa modifici
setarile pentru a bloca unele sau toate cookie-urile, daca preferi. Daca nu iti place cum acest lucru
afecteaza experiența ta online, e la fel de uşor sa accepti din nou cookie-urile.
Alege browser-ul tau din lista de mai jos pentru a afişa instructiunile pe care trebuie sa le parcurgi
dupa deschiderea browser-ului.

browsere utilizate pe PC/Laptop

Microsoft Internet Explorer (sistem de operare Windows 7)
•
•
•
•

fa click pe pictogramaSetari(dreapta sus)
fa click pe Optiuni Internet
click pe Confidentialitate şi apoi alege optiunile
click pe Aplicare şi apoi pe OK pentru salvarea preferintelor

Google Chrome
•
•
•
•
•

fa click pe pictograma cheie şi selecteaza Optiuni din lista
click pe tabul ”Setari avansate”
fa click pe Setari privind conținutul din secțiunea Confidențialitate.
alege setarile pe care le doreşti
click pe X pentru a inchide

Safari
•
•
•
•

alege Preferinte
fa click pe panoul de confidentialitate
alege setarile pe care le doreşti
click pe X pentru a inchide

Mozilla Firefox
•
•
•
•

selecteaza Instrumente din bara principala, apoi Optiuni
click pe tabul Confidentialitate
alege setarile pe care le doreşti
click pe OK pentru a inchide

browsere utilizate pe telefonul mobil/tablete

sistem de operare iOS
•
•
•
•

din ecranul de pornire, selecteaza Setari
alege Safari
da click pe Accept Cookies
alege setarile preferate

sistem de operare Android
•
•
•
•

porneşte browserul
selecteaza Meniu
alege optiunea Mai mult, apoi Setari
bifeaza sau debifeaza Accept cookie-uri,in functie de preferinte

sistem de operare Windows Phone
• din ecranul de start, fa click pe sageata din dreapta a telefonului
• deruleaza in jos pana la Setari
• treceti peste si selecteaza Internet Explorer

• bifeaza sau debifeaza Accept cookie-uri, in functie de preferinte
Opinia dvs. este importanta pentru noi de aceea va stam la dispoziție cu orice informație legata de
prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru acest lucru ne puteți trimite un mail la
contact@taktica.ro sau prin posta sau curier la adresa Fdc. Sf. Teodor 1 Iasi, punand corespondenta
Dvs. in atentia responsabilului cu protectia datelor.

