POLITICA DE UTILIZARE COOKIES
Site‐ul www.bnr.ro este extrem de restrictiv în privința utilizării cookie‐urilor, acestea fiind
reduse la strictul necesar, respectiv:
‐

SessionID: identifică sesiunea curentă, se creează implicit și se șterge la închiderea
sesiunii (a ferestrei browserului)

‐

Default_size: reține preferința utilizatorului privind mărimea fontului utilizat pe
dispozitivul respectiv, termen de expirare: 30 de zile.

Site‐ul BNR NU utilizează cookie‐uri pentru trasarea opțiunilor de navigare, înregistrarea
căutărilor efectuate sau a altor elemente cu potențial intruziv.

ASPECTE GENERALE PRIVIND COOKIE‐URILE
Ce este un "cookie"?
Un "cookie" este un fișier de mici dimensiuni, care este stocat pe echipamentul utilizatorului,
cu ocazia accesării unui site internet.
La ce sunt utile?
Cookie‐urile sunt utilizate în general pentru a oferi utilizatorului care revine pe site‐ul respectiv
o experiență similară cu cea din momentul întreruperii sesiunii anterioare. În cazul site‐ului
BNR, dacă ați mărit fontul, această opțiune se va aplica și la viitoarea accesare a sit‐ului.
În afară de îmbunătățirea experienței utilizatorului (UX), anumite site‐uri pot înregistra în
cookie‐uri anumite informații sau preferințe de căutare sau navigare pe site, care pot fi utilizate
ulterior de acestea în scopuri de marketing.
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Cât de periculoase sunt?
Cookie‐ul este un fișier complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu
poate accesa alte informații de pe harddisk‐ul utilizatorului). Fișierele au un format simplu, de
tipul ”Parametru: Valoare”.
Durata lor de viață este predeterminată, unele expiră la închiderea sesiunii (a browserului), iar
altele având persistența mai îndelungată (de ordinul zecilor de zile).
Deoarece colecția de cookie‐uri de pe calculatorul unei persoane reprezintă un stoc de
informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al acestuia, cookie‐urile pot fi exploatate
abuziv de către programe de tip spyware. Urmare a acestei vulnerabilități indirecte, multe
dintre programele de devirusare și anti‐spyware șterg cookie‐urile, ca parte a rutinelor de
scanare/curățare.
Cum pot opri cookie‐urile?
În general browserele sunt setate implicit să accepte cookie‐uri, oferind însă posibilitatea
modificării acestei opțiuni, de obicei în cadrul grupului de setări de confidențialitate (privacy).
Există și posibilitatea acceptării sau blocării cookie‐urilor în mod selectiv, pentru anumite site‐
uri/domenii.
Dezactivarea sau refuzul de a primi cookie‐uri pot face în unele cazuri navigarea mai greoaie,
anumite site‐uri devenind chiar impracticabile.
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