POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

Ce sunt cookie-urile? Un cookie este un fişier care se salvează pe computerul tău atunci când
vizitezi un website.
Acest fişier permite reţinerea setărilor şi a preferinţelor tale când ne vizitezi din nou site-ul,
pentru a-ţi oferi o mai bună experienţă online. Ai posibilitatea de a permite cookie-uri sau nu, dar
dacă nu vrei să permiţi lansarea de cookie-uri, va trebui să faci setările adecvate din browserul tău.
Cookie-urile nu pot fi folosite pentru a rula programe sau a transmite viruşi informatici în dispozitivul
tau. Cookie-urile pot fi citite numai de un server al site-ului (www.vocalnet.ro) care a salvat cookie-uri
în dispozitivul tău.
Accepţi folosirea de cookie-uri?
Prin utilizarea cookie-urilor, vei beneficia de o mai buna experienţă de vizitare a site-ului
nostru. În plus pentru anumite activităţi de bază este nevoie de cookie-uri. De exemplu, folosim
cookie-uri pentru:




chat în timp real
analiza vizitatorilor, în vederea îmbunătăţirii experienţei online.
pentru înregistrare. Atunci când te înregistrezi pe acest site, generăm un cookie care ne
anunţă dacă eşti înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta
contul cu care eşti înregistrat şi dacă ai permisiunea pentru un serviciu anume.

pentru a păstra preferinţele tale şi pentru a îţi oferi conţinut şi publicitate. Prin aceste cookieuri sunt reţinute preferinţele fiecărui utilizator pe site, astfel încât nu mai este necesară setarea lor la
fiecare vizitare a site-ului.

pentru publicitate. Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ai vizualizat sau nu o reclamă
online, care este tipul acesteia şi cât timp a trecut de când ai văzut mesajul publicitar.

software-urile folosite permit înregistrarea în mod agregat a comportamentului în ceea ce
priveşte utilizarea site-ului nostru. Informaţiile dobândite prin intermediul cookie-urilor sunt anonime
şi nu vor fi legate de datele cu caracter personal. Orange nu trimite aceste informaţii către nicio parte
terţă pentru uzul ei independent.
Vrei sa blochezi cookie-urile?
Dacă vrei să blochezi cookie-urile, unele funcţionalităţi ale site-ului vor fi oprite, iar acest
lucru poate genera anumite disfuncţionalităţi sau erori în folosirea site-ului nostru.De exemplu,
blocarea cookie-urilor te poate împiedica să:


te autentifici în aplicaţia contul meu

Dacă accepţi aceste limitări şi eşti decis să blochezi cookie-urile, urmează instrucţiunile de mai jos:
Cum pot permite sau bloca cookie-urile?
Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar ai posibilitatea să
modifici setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile, dacă preferi. Dacă nu îţi place cum acest
lucru afectează experiența ta online, e la fel de uşor să accepţi din nou cookie-urile.
Alege browser-ul tău din lista de mai jos pentru a afişa instrucţiunile pe care trebuie să le parcurgi
după deschiderea browser-ului.

Browsere pentru computer

Microsoft Internet Explorer 6/7/8 (sistem de operare Windows XP/Vista)





selectează Instrumente din bara principală, apoi Opţiuni Internet
fă click pe Confidenţialitate
alege setările pe care le doreşti.
fă click pe OK pentru a salva setările

Microsoft Internet Explorer 8/9 (sistem de operare Windows 7)





fă click pe pictograma Setări(dreapta sus)
fă click pe Opţiuni Internet
click pe Confidenţialitate şi apoi alege opţiunile
click pe Aplicare şi apoi pe OK pentru salvarea preferinţelor

Google Chrome






fă click pe pictograma cheie şi selectează Opţiuni din listă
click pe tabul ”Setari avansate”
fă click pe Setări privind conținutul din secțiunea Confidențialitate.
alege setările pe care le doreşti
click pe X pentru a închide

Safari





alege Preferinţe
fă click pe panoul de confidentialitate
alege setările pe care le doreşti
click pe X pentru a închide

Mozilla Firefox




selectează Instrumente din bara principala, apoi Opţiuni
click pe tabul Confidenţialitate
alege setările pe care le doreşti



click pe OK pentru a închide
Browsere pentru telefonul mobil

sistem de operare iOS




din ecranul de pornire, selectează Setări
alege Safari
dă click pe Accept Cookies

alege setările preferate

sistem de operare Android





porneşte browserul
selectează Meniu
alege opţiunea Mai mult, apoi Setări
bifează sau debifează Accept cookie-uri,în funcţie de preferinţe

sistem de operare Windows Phone





din ecranul de start, fă click pe săgeata din dreapta a telefonului
derulează în jos până la Setări
treceti peste și selectează Internet Explorer
bifează sau debifează Accept cookie-uri, în funcţie de preferinţe

