
Politica de utilizare a cookie-urilor 
Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terţi pentru a vă furniza o experienţă plăcută de navigare și servicii 
adaptate nevoilor și interesului dumneavoastră. 
Ce este un “cookie”? 
“Browser cookie” sau “HTTP cookie” sau simplu“cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și 
numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care se accesează site-ul nostru. 
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către web-server-ul nostru, unui browser (de exemplu Internet 
Explorer sau Chrome) și este complet “pasiv”, respectiv nu conţine programe software, viruși sau spyware și nu poate 
accesa informaţiile de pe hard drive-ul dumneavoastră. 
Cookie-urile de pe site-ul nostru nu solicită informații cu caracter personal și nu identifică personal 
utilizatorii de internet. 
Tipurile de cookies utilizate de site-ul nostru sunt următoarele: 

✓ Cookie pentru salvarea opţiunilor dumneavoastră privind limba site-ului, 

✓ Cookie pentru marcarea faptului ca aţi vizualizat pe site numărul de petiţii si reclamaţii primite de 
către compania ONIX Asigurări S.A., 

✓ Cookie care colectează date în timpul vizitei paginilor din website-ul nostru si care sunt folosite la 
realizarea unor evaluări statistice realizate pe seama noastră (De exemplu: Google), de către 
furnizori externi de servicii.  Aveţi posibilitatea să decideţi dacă permiteţi sau nu utilizarea de astfel 
de cookies, prin intermediul configurărilor browser-ului utilizat de dumneavoastră. 

 Care este durata de viață a unui cookie? 
Cookie-urile folosite de site-ul nostru sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt 
reţinute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul; 
Cookie-urile folosite de furnizorii externi, pe seama noastră, ar putea fi permanente, reţinute și refolosite de fiecare 
dată când utilizatorul revine pe site-ul nostru; 
În orice moment Cookie-urile pot fi șterse de către dumneavoastră, prin intermediul setărilor browserului pe care îl 
folosiţi. 
 Cookie-urile NU sunt viruși! 
Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod, astfel încât nu pot fi executate, nici nu se pot 
auto-executa. Întrucât nu pot îndeplini aceste funcţii, nu pot fi considerate viruși. 
Browserele utilizate de dumneavoastră pentru accesul la internet au integrate în meniul Opţiuni/Settings sau în 
meniul Preferinţe/ Favorites, setări de confidenţialitate pe care vă sfătuim sa le accesati ori de câte ori cosideraţi 
necesar, pentru că ele  furnizează informaţii privind nivelele de acceptare ale cookie-urilor, perioada de valabilitate a 
acestora și ștergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Toate browser-ele oferă posibilitatea de a 
schimba setările cookie-urilor. 


