
Informaţii despre Cookie-uri 

 

Putem colecta informaţii despre utilizarea site-ului nostru şi prin cookie-uri. Cookie-urile sunt informaţii 

regăsite pe calculatorul unui utilizator, pe telefonul sau tableta acestuia cu scopul de a-i oferi utilizatorului 

posibilitatea de a comunica şi interacţiona mai facil cu website-ul nostru şi pentru a ne oferi nouă 

informaţii despre cum vizitatorii noştri utilizează website-ul. Website-ul nostru foloseşte cookie-uri pentru 

a ne ajuta să îţi oferim o experienţă de calitate pe internet şi să îmbunătăţim funcţionalitatea site-ului. 

Această secţiune a politicii de confidenţialitate îţi oferă informaţii clare şi cuprinzătoare despre cookie-

urile pe care le utilizăm şi scopurile acestora.  

Acordul de utilizare a Cookie-urilor 

Vom instala cookie-uri pe calculatorul, telefonul sau tableta ta doar după ce îţi obţinem acordul. Prin 

continuarea navigării pe site-ul nostru – cu excepţia vizitei făcute pentru a consulta politica de 

confidenţialitate – după ce banner-ul de cookie-uri este expus pe Prima Pagină (home), iti exprimi acordul 

pentru instalarea de cookie-uri pe calculatorul, telefonul sau tableta personala in modalitatea si pentru 

scopul descris in aceasta politica.  

Trebuie sa nu utilizezi website-ul nostru daca nu doresti ca acele cookie-uri conectate la website-ul nostru 

sa fie instalate pe calculatorul, telefonul sau tableta ta. Chiar daca initial ti-ai oferit acordul pentru cookie-

urile noastre, poti alege oricand ulterior sa blochezi si sa stergi cookie-urile din setarile browser-ului de 

internet. Totusi, te rugam sa ai in vedere ca fara cookie-uri, nu vei avea acces la multe functii care iti 

faciliteaza experienta web, iar unele servicii pot sa nu functioneze corect. 

Utilizarea setarilor pentru cookie-uri  

Iti poti modifica setarile privind cookie-urile din browser-ul de internet. De exemplu, poti bloca utilizarea de 

cookie-uri prin activarea setarii pe browser-ul tau care iti ofera posibilitatea de a refuza instalarea tuturor 

sau anumitor cookie-uri. Aceste setari se regasesc de obicei in meniul de „optiuni” sau „preferinte” din 

browser-ul tau de internet. Urmatoarele link-uri pot fi utile in acest scop: 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647  

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-

computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies  

Internet Explorer: viziteaza http://support.microsoft.com si scrie “cookies” in functia de „cautare” 

Safari: viziteaza http://www.apple.com/support/  si scrie “cookies” in functia de „cautare” 

Tipuri de cookie-uri 

Cookie-urile sunt fie temporare pentru o sesiune sau persistente si, in acelasi timp, sunt fie directe sau 

terte. Explicam mai jos ce inseamna acesti termeni pentru a intelege mai bine ce cookie-uri folosim si de 

ce. 

Cookie-uri temporare/ per sesiune 

Aceste cookie-uri iti ofera posibilitatea de a-ti fi recunoscuta vizita catre un website, astfel incat orice 

schimbari pe pagina sau selectii facute pot fi memorate de la o pagina la alta. Aceste cookie-uri iti permit 

sa vizitezi multe pagini ale website-ului fara sa fie nevoie sa te autentifici sau sa reprocesezi fiecare noua 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.microsoft.com/
http://www.apple.com/support/


arie pe care o vizitezi. Cookie-urile per sesiune sunt temporare si vor expira atunci cand inchizi browser-ul 

sau cand te deloghezi de pe website. 

Cookie-uri persistente 

Aceste cookie-uri „persista” pe calculatorul tau pentru o perioada de timp definita dupa sfarsitul sesiunii 

de navigare si, de aceea, pot permite memorarea preferintelor sau actiunilor utilizatorilor atunci cand site-

ul este revizitat. 

Cookie-uri directe 

Acestea sunt cookie-uri gazduite de www.metropolitanlife.ro.  

Cookie-uri terte 

Acestea sunt cookie-uri gazduite de alte domenii decat cele apartinand Metropolitan Life. Niciun cookie 

tert nu este instalat pe calculatorul, telefonul sau tableta ta cand vizitezi acest website. 

Utilizam cookie-uri pentru o varietate de scopuri. Tabelul de mai jos explica ce cookie-uri utilizam si de ce, 

oferind informatii daca aceste cookie-uri sunt per sesiune sau persistente. 

Cookie-uri directe (gazduite de www.metropolitanlife.ro) 

Nume Cookie Tip si Scop pentru Cookie 

MLALUKCookiesAccepted Cookie-ul de acceptare a vizitei pe 

site-ul Metropolitan Life 

 

Per sesiune sau persistent: persistent  

 

Acest cookie are scopul de a 

inregistra daca un vizitator a fost de 

acord cu utilizarea de cookie-uri pe 

site-ul www.metropolitanlife.ro prin 

continuarea navigarii pe site dupa ce 

banner-ul de cookie-uri a fost afisat 

pe Prima Pagina. Acest cookie expira 

dupa un an. 

 

alicoReferral MetLife Alico Referral 

 

Per sesiune sau persistent: persistent  

 

Acest cookie se foloseste pentru a 

inregistra adresa URL de la care 

vizitatorii ajung pe site-ul 

www.metropolitanlife.ro  

 

__utma 

__utmb 

Cookie-uri Google Analytics  

pentru monitorizarea site-ului  

http://www.metropolitanlife.ro/
http://www.metropolitanlife.ro/
http://www.metropolitanlife.ro/


__utmc 

__utmz 

 

Per sesiune sau persistent: persistent 

Aceste cookie-uri au scopul de a 

colecta informatii despre cum 

utilizeaza vizitatorii site-ul 

www.metropolitanlife.ro. Folosim 

informatiile pentru a genera rapoarte 

cu scopul de a imbunatati site-ul. 

Cookie-urile colecteaza informatia in 

mod anonim, inclusiv numarul de 

vizitatori pe site, de pe ce site-uri 

sursa vizitatorii ajung sa acceseze 

site-ul prezent si paginile vizitate in 

timpul navigarii pe 

www.metropolitanlife.ro  

Acest cookie este instalat de Google 

Analytics. Pentru mai multe infomatii, 

va rugam vizitati: 

http://www.google.com/analytics. 

 

Orice informatii colectate prin cookie-uri sunt inregistrate pana la expirarea cookie-urilor si nu sunt 

utilizate pentru alte scopuri decat cele expuse in tabelul de mai sus pentru fiecare cookie corespunzator.  

Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, inclusiv pentru a vedea ce cookie-uri au fost instalate si cum 

pot fi administrate si sterse, te rugam sa vizitezi www.allaboutcookies.org. Pentru a opta sa nu fii 

monitorizat de Google Analytics pe niciun website vizitat, te rugam sa vizitezi 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
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