Politica cookie
Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server
unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când
accesează acel server.

La ce sunt folosite cookies?
Fișierele cookie fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea
conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookies asigură utilizatorilor
o experiență plăcută de navigare. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime
agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiă de paginile noastre de internet,
permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a
utilizatorului.

Ce tipuri de cookies folosim?
Folosim două tipuri de Cookies per sesiune și fixe. Cookies per sesiune sunt fișiere temporare ce
rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației. Cookies fixe
rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă determinată de parametrii Cookie sau până sunt
șterse manual de utilizator.

Ce cookies folosim?
Noi utilizăm Cookies pentru o varietate de motive. Din păcate, în cele mai multe cazuri, nu există
opțiuni standard de industrie pentru dezactivarea cookies fără a dezactiva complet funcționalitatea și
funcțiile pe care le adaugă la acest site. Se recomandă să păstrați toate cookies. Platforma nostră
folosește instrumente de urmărire cu scopul:

◦
◦
◦
◦
◦

Să recunoască utilizatori noi sau vechi;
Pentru a stoca parola dacă v-ați înregistrat pe Platforma noastră;
Pentru a îmbunătăți platforma, produsele sau serviciile noastre;
Pentru a vă servi cu publicitate bazată pe interese;
Să vă observați comportamentele și activitățile de navigare de-a lungul timpului pe mai
multe dispozitive sau alte platforme;

◦

Pentru a înțelege mai bine interesele vizitatorilor platformei noastre;

Blocare cookies
Browserul dvs. vă poate oferi posibilitatea de a controla cookie-urile. Cum faceți acest lucru
depinde de tipul de cookie. Anumite browsere pot fi setate pentru a respinge cookie-urile
browserului. Aceste pagini explică și modul în care puteți gestiona și șterge cookie-urile.

Politica noastră pentru a nu urmări: Unele browsere au funcții „nu urmăresc” care vă permit să
spuneți unui site web să nu vă urmărească. Aceste caracteristici nu sunt toate uniforme. În prezent
nu răspundem la semnalele respective. Dacă blocați cookie-urile, este posibil ca anumite funcții de
pe Platforma noastră să nu funcționeze. Informații despre browsere și setarea preferințelor privind
cookies pot fi găsite pe următoarele pagini web:

◦
◦
◦
◦

Chrome
Firefox
Internet Explorer
https://www.allaboutcookies.org

Informații suplimentare
Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări la adresa office@musaipizza.ro sau telefonic la
numărul +40 751 830 857.

