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Politica de utilizare a modulelor cookies pe  
platforma Bio-Hub 

Ce este acela un modul cookie? 
 
Modulele de cookie sunt fișiere mici de text care se stochează pe calculatorul, 
telefonul, tableta sau dispozitivul dumneavoastră mobil. Ele sunt stocate pe 
dispozitivele de mai sus de către site-urile web pe care le accesați (cum este și 
platforma noastră), și conțin informații cu privire la activitatea dumneavoastră pe 
respectivele site-uri – spre exemplu – sub-pagini accesate, perioada petrecută pe o 
anumita pagină etc. 
 
Modulele cookie pot fi de sesiune și se șterg la momentul în care închideți browser-
ul, sau cu o durată determinată și rămân în calculator și după închiderea browser-
ului, de regulă până la momentul la care se șterg automat sau le ștergeți 
dumneavoastră manual. 
 
Din punct de vedere tehnic, astfel de informații pot fi obținute de către noi și prin 
intermediul altor mijloace tehnice asimilate modulelor cookie și utilizate cu aceleași 
scopuri (e.g., web beacons, pixeli, widgets, identificatori asociați dispozitivului etc.). 
În această Politică, denumim toate aceste tehnologii folosind termenul de ”module 
cookies”. 
 
Această politică de utilizare a modulelor cookies se poate actualiza în funcție de 
dezvoltările pe care le vom opera cu privire la această platformă, iar informațiile 
suplimentare vor fi incluse în acest document actualizat, pe care îl veți putea găsi în 
partea de jos a fiecărei pagină a acestei platforme.  
 
Prezenta politică de utilizare a modulelor cookies prezintă informații cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal stocate prin intermediul modulelor cookies 
din cadrul platformei bio-hub.ro. 
  

De ce folosim module cookies? 
 

Folosim module cookies pentru a vă ajuta să accesați cât mai ușor și eficient serviciile 
platformei Bio-Hub. 
 
Modulele cookies ne ajută să furnizăm, să protejăm și să îmbunătățim serviciile 
platformei noastre. 
 
Având în vedere modul în care se vor dezvolta serviciile pe care le oferim online, este 
posibil ca aceste module cookies să își schimbe caracteristicile tehnologice, în viitor. 
Însă, chiar și în această situație ele vor continua să îndeplinească unul din scopurile 
de mai jos. 
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Ce module cookie folosim și pentru ce scopuri? 
 
Bio-Hub utilizează strict module cookie funcționale, care asigură funcționarea 
corectă a platformei și o experiență îmbunătățită pentru dumneavoastră. Nu 
utilizăm module cookies pentru scopuri de publicitate sau pentru a monitoriza 
vizitele sau comportamentul utilizatorilor pe platformă. 
Modulele cookies următoare sunt utilizate:  
 

Nume Scop Expirare 

_my_app_session 
Ține minte de username-ul 
dumneavoastră pentru o 
conectare ulterioară. 

La încheierea sesiunii 

educator_locale 

Ține minte de ce limba ați 
selectat pentru a vă afișa 
conținutul în aceeași limbă 
la o conectare ulterioară. 

1 an după conectare 

  

Cum puteți dezactiva utilizarea modulelor cookie de către 

această platformă? 
 
În cazul în care nu doriți ca platforma noastră să folosească module cookie, le puteți 
dezactiva oricând prin intermediul setărilor oferite de browser-ul dumneavoastră. 
 
Puteți restricționa, bloca, sau șterge modulele cookie utilizate de această platformă 
oricând, utilizând setările oferite de browser-ul web pe care îl folosiți. Acestea diferă 
de la un furnizor de browser la altul, dar de cele mai multe ori acestea pot fi găsite 
în cadrul secțiunii ”Setări”, sub secțiunea referitoare la ”Securitate” sau 
”Confidențialitate”. Funcția ajutor din browser-ul dumneavoastră vă poate oferi mai 
multe informații cu privire la aceste setări. 
 
Există anumite servicii oferite de platforma noastră pentru care utilizarea modulelor 
cookies este necesară sau vă permite o utilizare îmbunătățită a platformei. Acest 
lucru înseamnă că, dacă alegeți să restricționați sau să blocați modulele cookie, nu 
veți mai putea folosi anumite facilități sau servicii ale acestuia care depind de 
utilizarea modulelor cookies. 
În cazul în care doriți să ștergeți modulele cookies de la dumneavoastră din 
calculator, puteți folosi setările browser-ului. De regulă, această funcție se găsește 
în cadrul meniului de Setări sau Istoric, pentru orice browser. 
 
Versiune a politicii de utilizare a modulelor cookies pe platforma Bio-Hub la 
data de 30 mai 2018. 
 

 


