Politica de cookie-uri
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Site-ul www.ccs.ro și platforma www.crs.ccs.ro utilizează cookie-uri și este proprietatea
Casei de Cultură a Studenților din București
În această pagină veți găsi detalii referitoare la ce reprezintă cookie-urile, în ce scop sunt
folosite şi care sunt implicațiile pentru utilizator/vizitator ca urmare a acceptării cookieurilor din Site-ul www.ccs.ro și platforma www.crs.ccs.ro. În cazul în care doriți să obțineți
informații suplimentare celor prezentate aici, ne puteți contacta la adresa de e-mail
dpo@ccs.ro.
Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, alcătuite în general din texte şi cifre, care la
accesarea unui site sunt salvate în browserul utilizat de către computer, telefon, tabletă sau
orice alt dispozitiv prin care se accesează online site-ul respectiv. La fiecare accesare
ulterioară a site-ului, browserul trimite către serverul site-ului web acest fişier, permițând
astfel, identificarea unui vizitator care a revenit pe site.
Deși cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului/dispozitivului utilizatorului de
internet, ele nu pot accesa/citi alte informații aflate în respectivul calculator/dispozitiv.
Cookie-urile nu sunt viruși. Ele sunt doar mici fișiere text; nu sunt compilate sub formă de
cod și nu pot fi executate. Astfel, nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele
pentru a genera acțiuni și nu pot fi folosite pentru răspândirea de viruși.
Cookie-urile nu pot căuta informații în calculatorul/dispozitivul utilizatorului, însă ele
stochează informații de natură personală. Aceste informații nu sunt generate de către
cookie-uri, ci de către utilizator, în momentul în care acesta completează formulare online,
se înregistrează pe anumite site-uri web, utilizează sisteme de plăți electronice etc.
Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația Uniunii
Europene, cât și în legislația națională. Pentru informații cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal, vă rugăm să accesați Politica noastră privind confidențialitatea.
Dintre documentele care reglementează utilizarea cookie-urilor la nivel European pot fi
consultate Directiva 2002/58/CE (PDF) și Directiva 2009/136/CE (PDF). În acelaşi timp, în
legislaţia naţională, utilizarea cookie-urilor este reglementată de Legea nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare pot fi consultate în următoarele documente şi surse de informare
publică:
Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în
sectorul comunicațiilor electronice (PDF)
Directiva 2009/136/CE de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și
drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele și serviciile de comunicaţii electronice, a
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidenţialităţii
în sectorul comunicaţiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/ 2004 privind
cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în
materie de protecţie a consumatorului (PDF)

Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private
în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor)
Avizul nr.4/2012 al Grupului de Lucru Articolul 29 privind cookie-urile exceptate de la
obținerea acordului, iunie 2012 (PDF)
World Wide Web Consortium, Tracking Preferences Expression (DNT), W3C Working Draft, 2
Octombrie 2012
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