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POLITICA DE COOKIES 

Website-ul www.sanex.ro este pagina oficiala de internet a societatii SANEX S.A., persoana juridica 
romana cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, str. Beiusului, nr. 1, jud. Cluj, inscrisa in Registrul 
Comertului sub nr. J12/4/1991, cod de identificare fiscala RO 199028. 

Website-ul www.sanex.ro  utilizeaza cookies. Astfel, atunci cand vizitati website-ul nostru, serverul 
nostru va stoca temporar fiecare accesare, intr-un fisier jurnal. Urmatoarele date sunt colectate si 
stocate pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate, dupa  care opereaza 
stergerea automata:  

• adresa IP a computerului solicitant 
• data si ora accesului 
• numele si adresa URL a datelor extrase 
• cantitatea de date transmise 
• mesajul daca regasirea a fost realizata 
• datele de detectare ale browserului si sistemul de operare utilizat 
• website-ul de pe care a fost initiat accesul 
• numele furnizorului dvs. de acces la internet 

Scopul procesarii acestor date este acela de a permite utilizarea website-ului (locatia de conectare), 
sistemul de securitate, administratia tehnica a infrastructurii retelei si optimizarea serviciilor de 
internet. In cazul atacurilor asupra infrastructurii de retea a SANEX S.A., vom evalua adresele IP. 

Cookies sunt fisiere mici de text stocate pe computer si de browser. Prin setarea cookies, serverul 
nostru web poate recunoaste browserul dvs., setarile dvs. individuale pe paginile noastre web, si 
daca este necesar, parti ale datelor de inregistrare in forma criptata, facilitand astfel utilizarea 
paginilor noastre si activand conectarea automata. 

Tipurile de Cookies pot fi delimitate din punct de vedere al duratei existentei lor, in doua categorii: 
Cookies de sesiune: acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookies al browserului web pentru 
ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul paraseste respectivul website sau inchide fereastra 
browserului si Cookies permanente/persistente: aceste tipuri de cookies sunt stocate pe hard-drive-
ul echipamentului utilizat pentru accesarea unui website si nu sunt sterse atunci cand sesiunea de 
navigare este inchisa. Ele sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel 
website, insa pot fi sterse oricand de utilizator, avand si perioade de valabilitate predefinite. 

De asemenea, din punct de vedere al operatorului care plaseaza cookies, exista cookies plasate de 
proprietarul website-ului vizitat si cookies plasate de operatorul unui alt website decat cel vizitat. 
Acesti terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale 
detinatorului website-ului pe care plaseaza cookies. 

Totodata, din punct de vedere al scopurilor pentru care cookies sunt plasate, exista cookies strict 
necesare, cookies de masurare, cookies pentru analiza si imbunatatirea performantei website-urilor 
si cookies de promovare (targetare si publicitate). 

Aveti posibilitatea de a permite sau nu utilizarea de cookies, cu mentiunea ca refuzul de a permite 
lansarea acestora se poate face numai in baza unor setari aferente. Tipurile de cookies utilizate nu 
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pot fi folosite pentru a rula programe sau pentru a transmite virusi informatici in dispozitivele dvs. 
Unele dintre cookies sunt strict necesare pentru functionarea corecta a website-ului si nu pot fi 
dezactivate. Cookies precum cele de masurare si promovare, pot fi dezactivate de dvs., in sectiunea 
dedicata acestui tip de operatiune. Astfel, pentru folosirea cookies din urmatoarele doua categorii 
este nevoie de consimtamantul dvs: 

• cookies de analiza si performanta - ajuta la imbunatatirea website-ul, astfel incat informatia sa 
poata fi gasita mai repede si mai usor; 

• cookies de promovare - daca nu veti fi de acord cu folosirea acestor tipuri de cookies, vi se va 
afisa in continuare publicitate pe internet, cu mentiunea ca aceasta s-ar putea sa nu fie relevanta 
pentru dvs. 

Serverul nostru web utilizeaza cookies de sesiune si permanente, precum si cookies proprii sau 
plasate de terti, in urmatoarele scopuri: 

➢ Cookies strict necesare - pentru functionarea website-ului si nu pot fi dezactivate in 
sistemele noastre. Acestea sunt stabilite numai ca raspuns la actiunile efectuate de vizitatorii 
acestui website. In functie de browser-ul folosit, vizitatorii (utilizatorii) pot seta blocarea sau 
primirea unui avertisment in legatura cu aceste cookies, dar in acest caz, anumite parti ale 
site-ului pot sa nu functioneze. Aceste tipuri de cookies nu vor stoca informatii care va pot 
identifica personal si sunt exceptate de la regula obtinerii consimtamantului pentru plasarea 
lor. Sursa acestor tipuri de cookies este sanex.ro. 

➢ Cookies de masurare - sunt utilizate strict in scop statistic si permit inctocmirea unei 
evidente privind numarul utilizatorilor care viziteaza site-ul sau cat de accesat este o 
anumita categorie din pagina website-ului. Aceste cookies nu colecteaza date personale si 
expira la finalul fiecarei sesiuni. Sursa acestor tipuri de cookies este Google Analytics. 

➢ Cookies de performanta si analiza - permit contorizarea vizitelor pe website si sursele de 
trafic, astfel incat sa fie posibila masurarea si imbunatatirea performantei acestuia. 
Informatiile colectate de aceste cookies sunt colective si anonime. Daca aceste tipuri de 
cookies nu se accepta, monitorizarea vizitelor pe site si imbunatatirea performantei 
aplicatiilor folosite de diferite zone ale site-ului nu va fi posibila. Sursa acestor tipuri de 
cookies este Google Analytics. 

➢ Cookies de promovare - sunt setate pe website in baza unor acorduri incheiate cu parteneri 
de publicitate (ex. pagini de Social Media, Google, etc). Folosirea acestor tipuri de cookies, 
permit  partenerilor de publicitate observarea si analizarea tipurilor de produse de pe 
website pentru care s-a manifestat interes. Aceste tipuri de cookies nu stocheaza informatii 
directe despre dvs., dar se bazeaza pe identificarea unica a browser-ului si a dispozitivului de 
pe care s-a accesat pagina web. Daca nu se accepta aceste tipuri de cookies, vor fi afisate 
mai putine reclame personalizate. Sursa acestor tipuri de cookies este Facebook Pixel. 

Website-ul nostru foloseste mai multe coduri de urmarire a comportamentului vizitatorilor in site. 
Aceste coduri nu identifica individual utilizatorii site-ului, si nu sunt legate de datele cu caracter 
personal. De asemenea, in incercarea de a imbunatati experienta online a vizitatorilor website-ului 
nostru, folosim serviciile de mai jos: 
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➢ Google Analytics - un serviciu de analiza a traficului detinut de Google, Inc., si implicit 
cookies. Categorii de cookies folosite: de performanta a site-ului, de analiza a vizitatorilor, de 
retargeting si publicitate. Aceste cookies nu colecteaza date cu caracter personal si nu 
identifica personal vizitatorii site-ului, ci sunt folosite pentru a va putea oferi un continut 
adaptat preferintelor dvs. pe parcursul navigarii pe Internet. Pentru vizualizarea Google 
Analytics “Terms of Service”, va rugam sa accesati 
linkul http://www.google.com/analytics/tos.html. 

➢ Facebook Pixel - un cod prin care utilizatorul poate fi targetat prin servicii de advertising, in 
platformele de advertising Facebook, odata ce a vizitat site-ul nostru. Detalii despre politica 
de privacy a Facebook gasiti aici: https://www.facebook.com/about/privacy. 

Pentru a evita atacuri informatice bazate pe cookies va recomandam sa va asigurati ca versiunea 
browser-ului pe care il utilizati este mereu actualizata. 

SANEX S.A. utilizeaza masuri de securitate tehnice si organizatorice pentru a va proteja datele 
personale gestionate de noi impotriva manipularii accidentale sau intentionate, pierderii, distrugerii 
sau accesului persoanelor neautorizate. Masurile noastre de securitate sunt imbunatatite in mod 
continuu, in conformitate cu evolutiile tehnologice. 

In cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor, aveti dreptul de a fi notificat cu privire la 
respectiva incalcare. De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la ANSPDCP - Autoritatea 
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, datele de contact se gasesc la 
adresa www.dataprotection.ro (https://www.dataprotection.ro). 

In vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la colectarea si prelucrarea datelor dvs. 
cu caracter personal, precum si pentru obtinerea unor informatii suplimentare cu privire la 
drepturile dvs., va rugam sa consultati „Politica de confidentialitate”, document care poate fi 
vizualizat prin accesarea Sectiunii „Contact” din pagina noastra web. De asemenea, in cazul in care 
doriti sa obtineti rectificarea, restrictionarea, portarea, stergerea datelor sau daca va opuneti 
prelucrarii datelor cu caracter personal, precum si in cazul in care aveti intrebari suplimentare cu 
privire la tipurile de cookies utilizate de site-ul nostru si/sau cu privire la colectarea/prelucrarea 
datelor dvs. cu caracter personal de catre SANEX S.A., ne puteti contacta prin email, posta sau 
telefon la urmatoarele adrese: 

 Prin posta la adresa sediului Sanex S.A., din Cluj-Napoca, str. Beiusului, nr.1; prin email la adresa: 
office@sanex.ro; sau prin telefon la nr. 0372.640.800. 

Datorita dezvoltarii website-ului nostru sau a implementarii noilor tehnologii, poate fi necesara 
modificarea prezentei politici de cookies. SANEX S.A. isi rezerva dreptul de a schimba politica de 
cookies in orice moment cu efect pentru viitor. Va recomandam sa consultati periodic politica de 
cookies curenta. 
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