POLITICA DE COOKIES
Site-ul ICSI folosește cooki-uri pentru optimizarea și îmbunătățirea performanței
platformei.
Module Cookie
Modulele cookie sunt fișiere de mici dimensiuni care stochează informațiile din computerul,
televizorul, telefonul mobil sau alt dispozitiv. Acestea permit entitățiii care a introdus
modulul cookie pe dispozitivul dvs. să vă recunoască pe diversele site-uri web, servicii,
dispozitive și/sau sesiuni de navigare. Modulele cookie au multe scopuri utile. De exemplu:
•

Modulele cookie vă pot reține datele de conectare, pentru a nu fi nevoit să le
introduceți de fiecare data când vă conectați la un serviciu;

•

Modulele cookie ne ajuta să înțelegem care porțiuni ale Serviciilor ICSI sunt cele mai
populare, deoarece astfel putem observa ce pagini și caracteristici acceseaza
vizitatorii și cât timp petrec pe pagini. Studiind acest tip de informații, ICSI poate să
adapteze mai bine Serviciile și să vă ofere o experiență superioară;

Atunci când utilizați un browser pentru a accesa Serviciile, îl puteți configura să accepte
toate modulele cookie, să respingă toate modulele cookie sau să vă notifice în momentul
în care este trimis un modul cookie. Fiecare browser este diferit. Consultați meniul ”Ajutor”
al browserului dvs. pentru a afla cum puteți schimba preferințele privind modulele cookie.
Sistemul de operare al dispozitivului dvs. poate conține controale suplimentare pentru
modulele cookie.
Unele Servicii pot fi concepute pentru a funcționa cu ajutorul modulelor cookie și
dezactivarea acestora poate afecta posibilitatea de utilizare a acestor Servicii sau a
anumitor părți ale acestora.
ICSI utilizează următoarele tipuri de module cookie pe site-ul web:
•

Module cookie de baza care vă permit să primiți servicii de pe site-ul nostru web;

•

Module cookie de performanță care permite lui ICSI să analizeze performanța și
designul situ-lui web și să detecteze erori. De exemplu, acest tip de modul cookie
permite să recunoacă faptul că ați accesat site-ul ICSI web și să afișeze secțiunile
cele mai populare ale acestuia, avănd astfel posibilitatea de a vedea care sunt
paginile accesate cel mai frecvent de către vizitatori și cât timp petrec vizitatorii pe
fiecare pagină.

•

Module cookie funcționale care permit să vă oferim o experiență de utilizator
îmbunătățită. De exemplu, acest tip de modul cookie asigură faptul că, la
următoarea accesare a site-ului ICSI web, informațiile vor fi afișate în conformitate
cu preferințele dvs. de utilizator.
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