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POLITICA DE UTILIZARE A COOKIES
Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) a adoptat prezenta Politică de utilizare a cookies, care
împreună cu Politica de confidențialitate a universității, creează cadrul de bună funcționare și
utilizare a website-ului www.upt.ro.
Având în vedere dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European și al
Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și respectarea dreptului
la viață intimă, familială și privată, așa cum este el prevăzut în articolul 26 din Constituția României,
Universitatea Politehnica Timișoara a adoptat prezenta Politică de utilizare a cookies, care împreună
cu Politica de confidențialitate a datelor creează cadrul de bună funcționare și utilizare a website-ului
www.upt.ro.
Website-ul Universității Politehnica Timișoara utilizează în principal serviciile Google Analytics pentru
a colecta informațiile standard legate de o sesiune de navigare pe site și detalii privind modelele de
comportament ale vizitatorilor. Colectarea de informații se face prin intermediul unor module de tip
cookies ale Google Analytics. Aceste module sunt menționate ca First Party Cookies și prezentate
detaliat în secțiunea 3 – Cookie-uri utilizate pe website-ul www.upt.ro.
De asemenea, mai sunt utilizate cookie-uri ale serviciilor Facebook, Youtube și Google Maps –
identificate ca Third Party Cookies, pentru conectarea la aceste servicii și oferirea de conținut
utilizatorilor prin intermediul lor. Modalitatea de utilizare a acestor cookie-uri este prezentată în
secțiunea 3 – Cookie-uri utilizate pe website-ul www.upt.ro
1. Ce este un cookie ?
Un cookie este un text special, de cele mai multe ori codificat, care este trimis unui navigator web de
către serverul web și care este trimis înapoi de către navigator ori de câte ori website-ul este accesat,
permițând astfel identificarea unui utilizator/dispozitiv. Un cookie este format din 2 părți: numele și
conținutul sau valoarea cookie-ului.
Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur și simplu
"cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe
computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează
Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet
Explorer, Google Chrome, Mozzila Firefox, Safari, Opera) și este complet "pasiv" (nu conține programe
software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de
existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserver-ul care a trimis cookie-ul il poate
accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserver-ului
respectiv.
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Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai
multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
Există 2 categorii principale de cookie-uri:
1. Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web
pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau închide
fereastra browser-ului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de
socializare).
2. Cookie-uri Persistente - acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui calculator sau echipament (și în
general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe
cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv cunoscute sub numele de 'third party cookies' (cookie-uri plasate de terți) - care pot fi folosite în mod
anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai
relevantă pentru utilizatori.
2. Ce fel de informații sunt colectate ?
Serviciul Google Analytics este utilizat pentru a colecta informații precum numărul de vizitatori ai siteului sau ai diferitelor pagini de interes, profilul acestor vizitatori – adresa IP a unui calculator, tipul de
sistem de operare utilizat, tipul de dispozitiv de pe care a fost accesată o pagina, tipul și versiunea de
browser utilizate, date demografice, dacă utilizatorul a ajuns pe una din paginile website-ului UPT prin
accesarea unui link extern.
Pentru informații legate de modul în care serviciul Google Analytics colectează și utilizează datele
colectate, vă rugăm să consultați următoarele resurse Web:
•

Politica de confidențialitate Google https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ZZ

•

Practicile Google Analytics privind datele și angajamentul de a proteja confidențialitatea și
securitatea datelor https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro

Conform politicilor Google Analytics menționate: „Analytics oferă funcția anonymizelp în arhiva
JavaScript ga.js și ga('set', 'anonymizeIp', true) în arhiva analytics.js, pentru a le permite proprietarilor
de site-uri să solicite ca toate adresele IP ale utilizatorilor să fie ascunse în cadrul produsului. Această
funcție este proiectată pentru a ajuta proprietarii de site-uri să respecte politicile de confidențialitate
sau, în unele țări, recomandările din partea autorităților locale responsabile de protecția datelor, care
pot împiedica stocarea de informații privind adresa IP completă.
Ascunderea/mascarea adreselor IP se efectuează imediat ce sunt primite datele de rețeaua de
culegere Analytics, înainte de a avea loc stocarea sau procesarea.”
[Sursa citată: Google Analytics – Documentație tehnică:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=ro&ref_topic=2919631].
Website-ul UPT utilizează această opțiune pentru a respecta politicile de confidențialitate în vigoare.
3. Cookies utilizate de website-ul www.upt.ro
În tabelele de mai jos găsiți clasificarea și descrierea cookie-urilor folosite website-ul www.upt.ro:
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First Party Cookies
Nume Cookie
Google ga,
Analytic _gat,
s
_git,
__utma

Third Party Cookies
Nume Cookie
Google 1P_JAR,
Maps
CONSENT,
NID

Scop
Informații
Aceste module https://policies.google.com/
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a
colecta
informații
despre modul
în
care
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informațiile
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și
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îmbunătățim
site-ul
web.
Aceste
informații sunt
combinate cu
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de
alți
vizitatori
pentru a crea
o
imagine
globală
a
utilizării siteului.
Vizitatorul nu
este identificat
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în
mod individual
sau personal
Scop
Informații
Google a setat https://policies.google.com/
un număr de
cookie-uri pe
orice pagină
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Youtub
e

GPS, PREF,
VISITOR_INFO1_LI
VE, YSC, CONSENT,
S_GL, IDE

care include o
hartă Google.
Site-ul
www.upt.ro
nu are control
asupra cookieurilor stabilite
de Google. Ele
colectează
informații
pentru
a
identifica
numărul
și
comportament
ul utilizatorilor
Google Hărți,
informațiile
fiind preluate
de
către
Google. Aceste
module cookie
nu
vă
identifică
personal decât
dacă sunteți
deja conectat
(ă) la un cont
personal
Google.
YouTube
https://www.youtube.com/yt/about/policies/#com
poate
seta munity-guidelines
cookie-uri pe
computerul
utilizatorului
odată
ce
vizitatorul face
click
pe
playerul video
YouTube.
Aceste module
cookie nu vă
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Facebook

Modulele
cookie pe care
Facebook le
folosește sunt
posibil să se
schimbe din când
în când, pe măsură
ce se Facebook
îmbunătățește și
actualizează
produsele sale

deja conectat
(ă) la un cont
personal
Google
Modulele
https://ro-ro.facebook.com/policies/cookies/
cookie permit
Facebook să vă
ofere
Produsele
Facebook și să
înțeleagă
informațiile pe
care le primesc
despre
dumneavoastr
ă,
inclusiv
informațiile
despre
utilizarea altor
site-uri web și
aplicații
de
către
dumneavoastr
ă, indiferent
dacă sunteți
sau
nu
înregistrat sau
conectat
la
acestea.
Modulele
cookie
furnizate de
Facebook sunt
create
și
controlate de
Facebook, care
deține
controlul
deplin asupra
datelor
colectate și a
modulului în
care
sunt
utilizate.
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4. Dezactivarea cookies
În cazul în care nu doriți să oferiți aceste informații colectate prin intermediul cookie-urilor, puteți să
alege să configurați ca web browser-ul dumneavoastră să nu accepte cookie-uri, dar vă asumați în
acest caz posibilitatea ca website-ul sau anumite părți/funcționalități alea acestuia (care utilizează
cookie-uri) să nu funcționeze corespunzător.
Dezactivarea cookie-urilor este un proces ce diferă în funcție de browser-ul de navigare. Mai jos găsiți
informațiile necesare pentru a dezactiva cookie-urile în principalele browsere existente. De asemenea
puteți consulta meniul de ajutor al browser-ului web pentru această operațiune.
Dezactivarea cookies în Internet Explorer
❖

Alegeți meniul “Tools” apoi opțiunea “Internet Options”

❖

În fereastra nou deschisă dați click pe tab-ul Privacy

❖

Dați click pe butonul Advanced și alegeți pentru setările cookies opțiunea Block

Dezactivarea cookies în Google Chrome
•

Alegeți “Settings” din meniul ce se deschide accesând

•

La finalul paginii deschise dați click pe lick-ul “Advanced”

•

Sub secțiunea “Privacy and security,” dați click pe secțiunea “Content settings”

•

Dați click pe opțiunea “Cookies” și alegeți opțiunile dorite pentru blocare

în Chrome

Dezactivarea cookies în Safari
•

Alegeți din meniul “Preferences” opțiunea “Privacy”

•

Click pe “Remove all Website Data”

Dezactivarea cookies în Firefox
•

Alegeți din meniul

•

Dați click ăe link-ul Privacy & Security

•

Gasiți secțiunea Cookies and Site Data și alegeți opțiunea Block cookies and site data

opțiunea “Options”

Dezactivarea cookies în Opera 6.0 și versiuni anterioare
•

Alegeți meniul “Files” apoi dați click pe opțiunea “Preferences”

•

Alegeți “Privacy” și alegeți opțiunile corecpunzătoare pentru blocarea cookies

5. Actualizări
Universitatea Politehnica Timișoara își rezervă dreptul de a face orice completări sau modificări la
prezenta politică de cookie-uri. Pentru a fi la curent cu ultimele modificări, vă rugăm să vizitați această
pagină periodic pentru a vă informa asupra modificărilor sau completărilor operate.
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6. Sfaturi pentru o navigare sigură şi responsabilă, bazată pe cookies
Datorită flexibilităţii lor şi a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate website-uri, inclusiv cele
mai mari, folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va
permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite şi utilizate, printre care: Facebook,
Twitter, YouTube, Gmail, Yahoo şi altele.
Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigaţi în siguranță, însă cu ajutorul cookie-urilor:
❖ particularizaţi-vă reglajele browser-ului, în ceea ce priveşte cookie-urile, pentru a reflecta un
nivel confortabil pentru dumneavoastră al securităţii utilizării cookie-urilor;
❖ dacă nu vă deranjează cookie-urile şi sunteţi singura persoană care utilizează computerul,
puteţi regla termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi al datelor
personale de acces;
❖ dacă împărţiţi accesul la calculator, puteţi lua în considerare reglarea browser-ului pentru a
şterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideţi browser-ul. Aceasta este o
variantă de a accesa website-urile care plasează cookie-uri şi de a şterge orice informaţie de
vizitare, la închiderea sesiunii de navigare;
❖ instalaţi-vă şi actualizaţi-vă constant aplicaţii antispyware. Multe dintre aplicaţiile de detectare
şi prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilităţile browser-ului sau să
descarce software periculos;
❖ asiguraţi-vă că aveţi browser-ul mereu actualizat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se
realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browsere-lor.
Cookie-urile sunt pretutindeni şi nu pot fi evitate, dacă doriţi să vă bucuraţi de acces pe cele mai bune
şi cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaţionale. Cu o înţelegere clară a modului lor
de operare şi a beneficiilor pe care le aduc, puteţi lua măsurile necesare de securitate, astel încât să
puteţi naviga cu încredere pe Internet.
7.Cum procedați dacă nu doriți să fie instalate module cookie pe computerul dumneavoastră?
Există persoane pentru care stocarea unor informații extrase din calculatorul sau dispozitivul lor mobil
are un caracter relativ invaziv, mai ales atunci când informațiile în cauză sunt stocate și utilizate de
către terți care le sunt necunoscuți.
Dacă preferați, aveți posibilitatea de a bloca toate modulele cookie sau doar pe unele dintre acestea
ori chiar de a elimina module cookie care au fost instalate pe terminalul dumneavoastră. Fiți însă
conștient de faptul că riscați să nu puteți utiliza anumite funcții. Pentru a activa acest blocaj, trebuie
să modificați parametrii de confidențialitate ai browser-ului.
Unii operatori terți au elaborat instrumente ale căror module permit să se dezactiveze culegerea și
utilizarea datelor. Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile
sau dificil de vizitat şi folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că utilizatorul
nu va mai primi / vedea publicitate online.
Este posibilă reglarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate, sau se poate
regla browse-rul să accepte cookie-uri de la un anumit website. Dar, de exemplu, daca un utilizator nu
este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii. Toate browsere-le moderne oferă
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posibilitatea de a schimba reglajele cookie-urilor. Aceste reglaje se găsesc, de regulă, în meniurile
(butoanele) „Opţiuni”, „Reglaje” sau „Preferinţe” ale browser-ului.
8. Ștergerea cookie-urilor de pe dispozitivul dumneavoastră
Puteți șterge toate modulele cookie care se află deja pe dispozitivul dumneavoastră ștergând istoricul
de navigare al browser-ului. Operațiunea va șterge toate modulele cookie de pe toate site-urile pe
care le-ați vizitat. Aceasta înseamnă însă că ați putea pierde unele informații salvate (de exemplu,
datele de conectare salvate sau preferințele de pe site).

APROBAT
RECTOR,
Conf.univ.dr.ing. Florin DRĂGAN
Semnătura

CONSILIER JURIDIC,
Jr. Alina ATANASESCU
Semnătura

Responsabil UPT cu protecția
datelor cu caracter personal,
Conf.univ.dr.ing. Cosmin Constantin MUȘAT
Semnătura
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