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POLITICA MODULELOR DE TIP “COOKIE” 

1. Ce sunt modulele “cookie”? 
Modulele “cookie” sunt fișiere text de mici dimensiuni, formate din litere şi cifre, 
care sunt amplasate în memoria dispozitivului pe care dumneavoastră îl folosiți 
pentru a accesa website-ul nostru (de exemplu, calculatorul, telefonul, tableta ș.a.). 
În aceste fișiere sunt stocate anumite informații (de exemplu, setările tehnice ale 
website-ului sau limba preferată) care ne pot fi retransmise la următoarea vizită a 
website-ului. Informațiile colectate de modulele “cookie” pe care le folosim nu rețin 
numele, datele pe care dumneavoastră le completați în formulare sau alte date 
personale, dar utilizează un identificator (ID) pentru a putea face distincția între 
utilizatori. 

2. De ce folosim module “cookie”? 
Website-ul nostru instalează module “cookie” doar pentru a permite îmbunătățirea 
funcțiilor oferite, astfel încât experiența de navigare a website-ului să fie una cât 
mai plăcută. Nu utilizăm, însă, module cookie analitice pentru a culege, a prelucra 
sau a difuza date cu caracter personal în scopuri de marketing sau promovare.  

Modulele “cookie” pe care le utilizăm sunt necesare pentru a putea asigura 
funcționarea website-ului în condiții optime.  

3. Ce tipuri de module “cookie” folosim? 
Indiferent dacă sunteți un vizitator al website-ului nostru sau un utilizator 
înregistrat, pe dispozitivul dvs. va fi instalat un cookie denumit “lng-avincis” pentru 
salvarea limbii preferate pentru afișarea conținutului website-ului.  

Pe lângă acesta, dacă sunteți utilizator înregistrat al website-ului nostru și optați 
pentru memorarea datelor de autentificare pentru accesarea contului, va fi folosit și 
un alt modul “cookie”, numit “authuser”,  pentru a asigura această funcționalitate, 
care să vă permită un acces mai facil la informațiile reținute în contul dvs. (istoricul 
comenzilor, datele de facturare ș.a.).  

4. Informații suplimentare privind cookie-urile 
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Mai multe informații despre modulele „cookie” puteți găsi la 
https://www.apti.ro/cookies/. 

5. Modificarea prezentei politici 
 AVINCIS VINURI S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica oricând prezenta 
politică referitoare la aspectele tehnice privind accesarea website-ului și politica 
privind utilizarea modulelor „cookie”. 

Ultima actualizare: Iunie, 2020  

 


