



FOLOSIREA COOKIE-URILOR

S.C. WANDERLUST TRAVEL S.R.L. foloseste cookie-uri pentru a va asigura o experienta 
placuta de navigare si  pentru a oferi servicii online confortabile (de exemplu: preferintele in 
materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, etc.).
 
Deoarece www.excursieinjaponia.ro acorda importanta transparentei fata de dumneavoastra va 
prezentam cateva informatii folositoare despre cookie-urile folosite pe 
www.excursieinjaponia.ro.

CE ESTE UN COOKIE?
Incercam sa facem experienta dumneavoastra cat mai simpla si   mai utila atunci cand 
interactionati cu site-ul www.excursieinjaponia.ro. Cand vizitati site-ul www.excursieinjaponia.ro, 
serverul nostru trimite un cookie catre computerul dumneavoastra Cookie-urile sunt utilizate 
pentru a stoca informatii si cateodata pentru a urmari informatii despre utilizarea site-ului 
www.excursieinjaponia.ro. Exista cookie-uri care expira cand inchideti browserul, in timp ce 
altele sunt folosite pentru a tine minte anumite informatii pentru urmatoarea vizita pe 
www.excursieinjaponia.ro, iar acestea expira dupa mai mult timp.
Cookie-urile pot fi setate de website-ul pe care il vizitati ("first party cookies") sau pot fi setate de 
alte websiteuri care afiseaza informatii pe pagina pe care o vizitati ("third party cookies").
CUM FOLOSIM COOKIE-URILE?
Utilizam cookie-uri pentru:

• A tine minte ca ne-ati vizitat anterior; acest lucru inseamna ca putem identifica numarul 
de vizitatori unici pe care ii primim, permitand-ne sa fim siguri ca avem resurse 
suficiente in functie de numarul de vizite.

• A personaliza elementele comerciale de pe site-ul nostru.
• A colecta statistici anonime despre cum este utilizat site-ul (incluzand si cat timp sta un 

utilizator pe site) si de unde vin vizitatorii nostri, pentru a putea imbunatati site-ul si 
pentru a afla care sunt categoriile cele mai vizitate

• A strange informatii despre paginile site-ului pe care le vizitati dar si alte informatii 
despre alte website-uri pe care le vizitati, pentru a va putea plasa intr-un "segment 
de piata". Aceste informatii sunt colectate numai in functie de IP-ul utilizat, dar includ 
si informatii despre judetul si orasul dumneavoastra precum si numele furnizorului 
de internet. Aceste informatii sunt folosite pentru a plasa reclame bazate pe site-ul 
pe care il consideram relevant segmentului respectiv de piata. Pentru mai multe 
informatii si pentru a afla cum dezactivati aceasta functie, apasati pe urmatorul link 
http://www.youronlinechoices.com/uk/

Unele cookie-uri utilizate de website-ul nostru sunt setate de noi, iar altele de catre terti care 
livreaza servicii pentru noi.
CUM PUTETI GESTIONA COOKIE-URILE?
Majoritatea browserelor, smart phone-urilor si  a altor device-uri conectate la internet sunt setate 
sa accepte cookie-uri.

Aveti diferite optiuni pentru a gestiona cookie-urile. Puteti modifica setarile browserului pentru a 
impiedica acceptarea cookie-urilor sau, in functie de browserul folosit, puteti primi o alerta atunci 
cand un website incearca sa plaseze un cookie pe browserul dumneavoastra La majoritatea 
browserelor puteti accepta cookie-urile website-ului originar (first party cookies), putand refuza 
cookie-urile care apartin altui website (third party cookies).
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Puteti sterge cookie-urile stocate in browserul dumneavoastra utilizand o functie a 
browserului. Acest lucru nu inseamna ca browserul nu va mai colecta cookie-uri in viitor, dar va 
ofera libertatea de a sterge cookie-urile dupa ce ati fost online.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Microsoft Edge
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome pentru Desktop
Cookie settins in Chrome pentru Android
Cookie settings in Safari

Stergerea cookie-urilor de pe un device nu le sterge in mod automat de pe altul pe care il 
folositi. Trebuie sa stergeti toate informatiile de pe toate browserele si  de pe toate device-urile 
folosite, independent.

Puteti gasi informatii despre controlarea cookie-urilor aici: www.aboutcookies.org.
Va rugam sa tineti cont de faptul ca, atunci cand blocati sau stergeti cookie-urile folosite de 
acest site, nu veti putea profita de toate avantajele oferite de www.excursieinjaponia.ro.
TREBUIE SA ACCEPTATI COOKIE-URILE?
Pentru a profita de toate avantajele website-ului trebuie ca browserul dumneavoastra sa 
accepte cookie-uri, anumite functionalitati nu vor putea fi utilizate daca nu acceptati cookie-uri. 
Cookie-urile sunt folosite pentru a oferi o experienta personalizata pe computer, tableta, 
spartphone.

Va rugam sa tineti cont de faptul ca, daca dezactivati cookie-urile, veti restrictiona anumite 
functii ale site-ului.

COOKIE-URILE CONTIN INFORMATII PERSONALE?
Cookie-urile nu contin informatii confidentiale, cum ar fi  adresa, numar de telefon sau detalii 
despre cardul bancar.
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