Politica de Cookies
Politica de Cookies
Prin navigarea pe website-ul mti.mt-intl.ro va exprimati
acordul cu privire la folosirea datelor stocate de cookies,
acesta fiind un acord în sensul articolului 4 (51) din Legea
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor
electronice.
“Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau
“HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie”) este un fisier de
mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi
stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente
ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul.
Cookies se instaleaza în cazul în care se accepta navigarea pe
site, fiind o legatura între utilizatorul browserului si
website.
Utilizatorii îsi pot configura browserul sa respinga fisierele
cookie. De asemenea, puteti seta browserul dumneavoastra sa
blocheze cookies sau sa afiseze o notificare de avertizare
înainte ca un cookie sa fie stocat pe calculatorul
dumneavoastra. Dezactivarea si refuzul de a primi cookies pot
face anumite sectiuni / pagini impracticabile sau dificil de
vizitat.
Acest website este administrat de Medical Technologies
International SRL, ce garanteaza angajamentul de a respecta si
proteja intimitatea dumneavoastra online.

Google analytics
Acest website utilizeaza Google analytics, un serviciu de
analiza web oferit de Google, Inc. ( “Google”). Google
analytics utilizeaza “cookie-uri”, care sunt fisiere text

plasate pe computerul dumneavoastra, pentru a ajuta site-ul sa
analizeze modul de utilizare a paginilor. Informatiile
generate de cookie-uri despre utilizarea site-ului vor fi
transmise si stocate de Google pe serverele din Statele Unite
ale Americii. Prin utilizarea anonimatului IP, Google va
trunchia adresa IP pentru statele membre ale Uniunii Europene,
precum si pentru alte parti la acordul privind Spatiul
Economic European înainte de transmiterea catre si stocarea în
SUA. Numai în cazuri exceptionale, adresa IP complete poate fi
trimisa si scurtata de catre serverele Google din SUA.
În numele operatorului acestui website, Google va utiliza
aceste informatii pentru a analiza utilizarea de catre dvs. a
site-ului, pentru a compila rapoarte privind activitatile
site-ului web pentru operatorii site-ului, precum si de a
oferi servicii suplimentare pentru operatorul acestui site în
legatura cu utilizarea site-ului si a internetului. În acest
scop, Google utilizeaza pseudonime. adresa IP trimisa de catre
browser-ul dvs. prin intermediul Google analytics nu va fi
asociata cu alte date detinute de Google.

Google Tag Manager
Acest website utilizeaza Google Tag Manager. Google Tag
Manager este o solutie operata de Google Inc., care permite
gestionarea etichetelor utilizate de site în scopuri de
marketing, utilizand o interfata. Instrumentul Google Tag
Manager, în sine, (prin care se implementeaza etichetele) este
un domeniu care nu utilizeaza cookie-uri si care nu
înregistreaza date cu caracter personal. Instrumentul poate
activa anumite etichete, care, în nume propriu pot înregistra
date în anumite circumstante. Google Tag Manager nu va avea
acces la aceste informatii. În cazul în care înregistrarea
datelor a fost dezactivata pe domeniul sau nivelul modulului
cookie, aceasta setare va ramane în vigoare pentru toate
etichetele de urmarire puse în aplicare prin Google Tag
Manager.

Securitatea datelor
Exista diverse masuri tehnice si organizatorice pentru a
asigura securitatea datelor dvs. personale împotriva
manipularii, pierderii, distrugerii, accesarii de catre
persoane neautorizate, în mod accidental sau/si intentionat.
Daca aveti întrebari privind prelucrarea datelor dumneavoastra
cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la adresele de
email de mai jos.
La cerere, veti fi informati în scris si în conformitate cu
legislatia în vigoare, privind datele cu caracter personal pe
care le colectam prin intermediul paginilor noastre web.

Link-uri catre alte pagini web
Desi pagina noastra de web contine link-uri catre alte pagini
web, nu raspundem pentru strategiile de protejare a
informatiilor sau pentru continutul altor pagini web.

Notificare privind modificarile
Orice modificare privind protectia datelor va fi postata pe
acesta pagina precum si în alte locatii pe care le consideram
adecvate.
In momentul in care ati ales sa accesati site-ul nostru,
precum si anumite servicii, aplicatii, diverse unelte online
sau mesaje, trebuie sa stiti ca acestea ar putea utiliza
cookie-uri proprii sau din partea tertilor, pentru o
experienta mai intensa, mai rapida si totodata mai sigura
pentru navigare pentru dumneavoastra ori ca facilitate pentru
furnizorii de publicitate. Intrucat multi utilizatori asociaza
cookie-urile cu virusii ori cu publicitatea mascata, ar trebui
sa stim insa ce sunt acestea si la ce folosesc.

Ce este un cookie?
Un cookie este o informatie de mici dimensiuni, care apare pe
ecran sub forma unui scurt text sau mesaj plasat pe hard-diskul utilizatorului de Internet. Acesta este generat de un
server de pagini web, care este de obicei chiar computerul de
pe care opereaza un anumit site. Informatia continuta de
cookie este programata de acest server si este folosita, mai
apoi, ori de cate ori utilizatorul fooseste site-ul ori siteurile gestionate de acesta. Simplificat, un cookie este ca o
cartela de acces, cu datele de identificare ale
utilizatorului, care anunta serverul ori site-ul gestionat de
acesta ori de cate ori ati revenit pe o anumita pagina.

Cum arata un cookie si cand au aparut
cookie-urile?
Forma tipica dupa care recunoastem un cookie este ca o adresa
catre un centru de servicii de mail, de cele mai multe ori cu
terminatia „.txt”, extensia specifica a fisierelor text. Ca o
scurta istorie, putem spune ca termenul de cookie pentru
Internet a fost dezvoltat in urma cu aproximativ zece ani, de
catre compania americana Netscape Communications. Cuvantul
“cookie” deriva din sintagma “magic cookie”, un termen din
limbajele de programare care descrie o portiune de informatie
distribuita intre diverse sectiuni software. Alegerea
cuvantului „cookie” pentru acest gen de unelte se pare ca
provine chiar din traditia americana de a impartasi
prajiturele si dulciuri vizitatorilor in momentele speciale.

Care este scopul cokie-urilor?
La modul concret, cookie-urile realizeaza o interactiune mai
rapida intre utilizatori si diferite site-uri. Fara aceste
instrumente aparent banale, ar fi foarte greu pentru un anumit
site sa permita unui utilizator sa faca in voie cumparaturi de
pe paginile sale ori sa isi aminteasca preferintele si

detaliile de inregistrare la urmatoarea sa vizita. Prin
urmare, utilizarea cookie-urilor in acest caz nu face decat sa
salveze timpul si banii utilizatorilor, facand totodata
experienta navigarii mai eficienta si mai placuta. De multe
ori, site-urile folosesc cookie-urile pentru a colecta date
demografice despre propriii utilizatori. De asemenea, cookieurile permit site-urilor sa aiba o evidenta cat mai apropiata
de realitate asupra profilului si obiceiurilor consumatorilor,
in vederea realizarii unor oferte de produse cat mai tintite
pentru acestia. In acest mod, pe pagina de navigare a
utilizatorilor vor aparea mesajele publicitare care i-ar putea
interesa direct, targetate in functie de informatiile
colectate anterior.

De cate feluri sunt cookie-urile
Trebuie stiut faptul ca nu toate cookie-urile sunt la fel.
Astfel, avem cookie-uri de sesiune sau temporare, cookie-uri
permanente si cookie-uri flash.

Cookie-urile de sesiune
Cookie-urile care sunt stocate in memoria calculatorului ori
dispozitivului de acces la Internet doar pe perioada unei
sesiuni de navigare pe o anumita pagina sau site, se sterg
automat de pe computer, in momentul inchiderii browserului. De
obicei, aceste cookie-uri stocheaza o identitate a fiecarei
sesiuni, neidentificabila personal de catre utilizator,
permitandu-i acestuia sa navigheze de la o pagina la alta fara
a avea nevoie sa se logheze in permanenta.

Cookie-urile permanente
Acestea sunt cookie-urile stocate pe calculatorul
utilizatorului si care nu se dezactiveaza in momentul
inchiderii browser-ului utilizat. Astfel, cookie-urile
permanente pot retine preferintele utilizatorului inregistrate
deja pentru un anumit site, permitand ca acestea sa fie

folosite in cadrul urmatoarelor sesiuni de browsing. De
asemenea, ele pot fi folosite pentru identificarea
utilizatorilor astfel incat site-urile sa poata analiza
preferintele utilizatorilor pe paginile lor pentru a veni mai
usor in intampinarea acestora. Acestea pot oferi in orice
moment informatii privind numarul de utilizatori, timpul mediu
petrecut pe o anumita pagina, fiind de un real ajutor in
stabilirea performantelor generale reale ale unui site. Acest
tip de cookie-uri sunt configurate de asa natura incat sa poat
a urmari preferintele urilizatorilor in cadrul unor perioade
de timp indelungate.

Cookie-uri flash
In cazul in care aveti instalat programul adobe Flash pe
calculatorul dumneavoastra (iar cele mai multe dispozitive il
au), e posibil sa aveti stocate si mici fisiere cu continut
Flash, precum videoclipurile. Acest gen de fisiere sunt
cunoscute si ca Local Shared Objects (LSOs) sau cookie-uri
Flash. Acestea pot fi folosite in acelasi scop ca si cookieurile obisnuite, numite si cookie-uri HTTP. Totodata, cookieurile Flash pot face copii de rezerva pentru datele retinute
de un cookie obisnuit. Astfel, in momentul in care veti sterge
cookie-urile din setarile browserului, cele Flash nu vor fi
afectate. Astfel, un site care a folosit acest gen de cookie
la un moment dat te va recunoaste la urmatoarea ta vizita daca
datele tale au fost stocate de acest fisier. Cu toate acestea,
puteti controla actiunea cookie-urilor Flash iar site-ul
oficial al companiei adobe ofera instrumente de control,
detectare si stergere a acestora de pe calculatorul
dumneavoastra.
Sintetizand, scopurile pentru care pot fi folosite cookieurile sunt urmatoarele:
pentru stabilirea performantei unui site;
pentru analiza numarului de vizitatori;
pentru geotargetarea informatiei;

pentru inregistrare;
pentru publicitate si pentru furnizorii serviciilor din
acest domeniu.

Sunt cookie-urile periculoase?
Asemanate de cele mai multe ori cu virusii, cookie-urile
nu sunt decat mici fisiere text. Acestea nu sunt nici
macar programe de computer si nu pot fi percepute drept
coduri de programare. De asemenea, cookie-urile nu sunt
folosite pentru raspandirea virusilor iar versiunile
moderne ale unor browsere precum Microsoft Internet
Explorer sau Netscape permit utilizatorilor sa seteze
propriile valori ale numarului de cookie-uri acceptate
pe un calculator. Desi sunt stocate pe unitatea harddisk, cookie-urile nu pot accesa continutul acesteia.
Prin urmare, nu trebuie sa va faceti griji ca un cookie
poate citi datele salvate pe hard-disk-ul dumneavoastra
sau sa transmita cuiva userul si parola de la casuta de
email. Acestea nu fac decat sa stocheze si sa transmita
mai departe datele pe care le inregistreaza in momentul
accesarii unui site bine stabilit.
De asemenea, un server nu poate seta un cookie sa
actioneze pe un alt domeniu decat cele mai sus enuntate.
In ciuda acestui fapt, utilizatorii s-ar putea sa
gaseasca pe calculatorul lor si cookie-uri de pe siteuri pe care nu le-au vizitat niciodata. De obicei,
acestea sunt trimise de catre companii care vand
publicitate pe Internet catre alte site-uri. Prin
urmare, nu este exclus ca informatiile privind
comportamentul navigatorilor sa fie transmise catre
acestea de site-urile vizitate, uneori chiar fara
consimtamantul utilizatorilor. Iar acesta a devenit cam
principalul motiv pentru care utilizatorii au ajuns sa
respinga cookie-urile.

Cum scap de cookie-uri?
De obicei, putem seta browserul nostrum de Internet sa
accepte orice tip de cookie-uri sau sa accepte cookieuri de pe anumite site-uri. Pe de alta parte, acest
lucru poate crea anumite dezavantaje, intrucat, daca nu
sunteti inregistrati pe un anumit site, nu veti putea
posta comentarii, spre exemplu. Trebuie stiut insa ca
toate versiunile moderne ale browserelor internet au
setari pentru cookie-uri. Acestea le puteti gasi in
sectiunea „Options” sau „Preferences” din meniul
browserului. Pentru a intlege aceste setari, puteti
accesa si optiunea „Help” a fiecarui browser sau puteti
accesa cateva link-uri si informatii utile pentru
„Cookie settings” din Internet Explorer versiunile
5,6,7,8, 9, Firefox, Chrome, Safari sau iOS.
Daca sunteti ingrijorat in ceea ce priveste cookie-urile
generate de site-urile terte ale platformelor
publicitare, le puteti dezactiva prin utilizarea directa
a optiunii „Your Online Choices” aferenta fiecarui site.
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