
 

 

 

Politica de utilizare cookies pe domeniul antares-clinic.ro 

 
Ce sunt cookie-urile? 

Cookie-urile sunt fisiere mici de text care se stocheaza pe calculatorul, telefonul, tableta sau dispozitivul tau 
mobil. Ele sunt stocate pe dispozitivele de mai sus de catre site-urile web pe care le accesezi (cum este si 
site-ul nostru) si contin informatii cu privire la activitatea ta pe respectivele site-uri (ex. sub-pagini accesate, 
perioada petrecuta pe o anumita pagina, etc). 

Cookie-urile pot fi de sesiune si se sterg la momentul in care inchizi browser-ul, sau permanente si raman in 
calculator si dupa inchiderea browser-ului, de regula pana la momentul la care le stergi tu manual. 

Din punct de vedere tehnic, astfel de informatii pot fi obtinute de catre noi si prin intermediul altor mijloace 
tehnice asimilate modulelor cookie si utilizate cu aceleasi scopuri (e.g. web beacons, pixeli, widgets, 
identificatori asociati dispozitivului etc.). In aceasta Politica, denumim toate aceste tehnologii folosind 
termenul de ”cookies”. 

Aceasta politica de utilizare de cookies se poate actualiza in functie de dezvoltarile pe care le vom opera cu 
privire la site-ul Antares Clinic, iar informatiile suplimentare vor fi incluse in acest document actualizat, pe 
care il vei putea gasi pe site-ul https://antares-clinic.ro 

Prezenta politica de utilizare de cookies prezinta informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal stocate prin intermediul modulelor cookies din cadrul site-ului https://antares-clinic.ro 

De ce folosim cookies? 

Folosim cookies pentru a te ajuta sa accesezi cat mai usor si eficient serviciile site-ului nostru. 
Cookie-urile ne ajuta sa furnizam, sa protejam si sa imbunatatim serviciile site-ului nostru. 
De exemplu prin intermediul lor, te putem recunoaste si astfel la urmatoarea conectare iti putem oferi un 
continut personalizat, adaptand sau masurand reclamele, asigurand in acelasi timp o experienta cat mai 
sigura, si cat mai usor de accesat. 
Avand in vedere modul in care se vor dezvolta serviciile pe care le oferim online, este posibil ca aceste 
cookies sa isi schimbe caracteristicile tehnologice in viitor. Insa, chiar si in aceasta situatie ele vor continua 
sa indeplineasca unul din scopurile de mai jos. 
 
Ce cookies folosim si pentru ce scopuri? 

a. Cookies strict necesare – utilizate pentru furnizarea serviciilor site-ului nostru (ex. cookies pentru 
administrarea sistemului, in vederea prevenirii activitatii frauduloase). 
b. Cookies de analiza – utilizate direct de catre noi (cookies proprii) sau utilizate prin alte terte parti (cookies 
terte) pentru a ne ajuta sa iti oferim o experienta imbunatatita si a putea sa analizam modul in care 
functioneaza site-ul (ex. cookies prin care evaluam performanta site-ului si putem sa testam diferite idei de 
design). 
c. Cookies de publicitate – utilizate direct de catre noi (cookies proprii) sau prin alte terte parti (cookies terte) 
pentru a furniza materiale de marketing relevante si personalizate pentru fiecare utilizator, precum si de a 
evalua eficacitatea acelui continut (ex. cookies de personalizare a continutului publicitar). 
 
Pe site-ul nostru folosim icoane de retele sociale, precum si continut video incorporat de pe alte site-uri web, 
cum este Youtube. 



 

 

Pentru ca sa iti putem oferi tot acest continut incorporat, folosim o serie de mijloace tehnice asimilate 
cookies, care se numesc widgets sau pixeli, si pe care le obtinem de la alte entitati precum retele de social 
media (spre exemplu Facebook, Twitter, Youtube). 
De exemplu, folosim Pixelul Facebook, un serviciu oferit de Facebook utilizat pentru a observa activitatea ta 
pe https://antares-clinic.ro in urma interactiunii tale cu reclamele livrate prin intermediul retelei de reclame 
Facebook; 
Cand vizitezi o pagina cu continut incorporat (de exemplu cu un videoclip de pe Youtube), sau faci click pe 
simbolul unei retele sociale de la noi de pe site, un modul cookie va fi plasat in calculatorul tau. 
In plus, putem sa recunoastem informatiile din cookies din calculatorul tau pentru ca sa intelegem modul in 
care interactionezi cu site-ul nostru si cu mesajele electronice trimise de noi. Obtinem acest lucru prin 
folosirea unor mijloace tehnice asimilate de cookies, numite web beacons. Acestea ne permit noua sa 
corelam informatiile din cookie-urile referitoare la tine. 
De exemplu, noi folosim web beacons stocate in e-mail-urile transmise catre tine pentru a identifica daca le-
ai deschis, sau daca te-a interesat continutul furnizat acolo. 
Ca regula, informatiile stocate in cookies si utilizate de site-ul nostru, sunt utilizate de catre noi (i.e., cookies 
proprii). Insa, exista o serie de servicii detaliate mai jos, care pot fi utilizate de catre noi prin folosirea unor 
cookie-uri terte. 
Aceste cookies terte sunt furnizate de catre entitati precum Google, Facebook, Youtube. Ele ne permit sa 
beneficiem de servicii suplimentare furnizate de ei, pentru a putea sa imbunatatim propriile servicii si sa 
facem utilizarea site-ului nostru mult mai usoara. 
Prin aceste cookies, putem sa iti furnizam materiale relevante si adaptate preferintelor tale, putand sa si 
evaluam eficacitatea respectivului continut. 
Spre exemplu, folosim produse oferite de Google care utilizeaza cookies, prin care putem sa identificam mai 
usor care sunt interesele tale si putem sa personalizam reclamele cu privire la serviciile Antares Clinic pe 
care le vezi, fie pe site-ul nostru sau pe alte site-uri sau pagini online. Astfel, noi reusim sa promovam catre 
tine doar acele servicii de care credem ca ai fi interesat. 
In cazul in care nu doresti ca site-ul nostru sa foloseasca module cookie, le poti dezactiva oricand prin 
intermediul setarilor oferite de browser-ul tau sau prin modulul oferit de site-ul nostru la sectiunea "Setari de 
Securitate". 

Exista anumite servicii oferite de site-ul nostru pentru care utilizarea cookies este necesara. Acest lucru 
inseamna ca, daca alegi sa restrictionezi sau sa blochezi modulele cookie, nu vei mai putea folosi anumite 
facilitati sau servicii ale acestuia care depind de utilizarea cookies. 

Exprimarea consimtamantului si optiunile vizitatorului pentru prelucrarea cookies 

In timp ce utilizezi website-ul noastre colectam anumite date pentru a-i asigura functionarea corecta, pentru 
a-ti asigura siguranta in timpul navigarii si pentru a respecta reglementarile in vigoare. 

Avem nevoie de acordul tau in timp ce navighezi pentru a: 

a. studia modul în care utilizezi site-ul nostru si alte servicii pentru a le putea imbunatati 
b. stabili care dintre produsele, serviciile si ofertele noastre pot fi relevante pentru tine 
c. adapta mesajele de marketing pe care le vei vedea pe retelele sociale, in aplicatii si pe alte site-uri web. 
 
Selecteaza "Accept" daca este in regula sa folosim aceste cookies sau "Nu Accept" daca nu doresti sa iti dai 
acordul pentru folosirea cookies. Este o optiune personala si nu intervenim in alegerea ta. 

Va multumim 
Antares Clinic 
 


