1. Declarație privind modulele cookie
1.1. Despre modulele cookie
Site-urile web utilizează tehnici inteligente și utile
pentru a spori ușurința utilizării și pentru a face site-ul
cât mai interesant posibil pentru fiecare utilizator. Una
dintre cele mai bune tehnici cunoscute implică
modulele cookie. Modulele cookie pot fi utilizate de
proprietarii site-urilor web sau de terți – cum ar fi
agenții de publicitate – care comunică prin intermediul
site-ului web pe care îl vizitați. Modulele cookie sunt
fișiere text mici pe care site-urile web le stochează pe
computerele utilizatorilor. Informațiile cuprinse în
modulele cookie pot fi utilizate, de asemenea, pentru
a monitoriza navigarea de către dumneavoastră pe
diferite site-uri web care utilizează același modul
cookie.
Modulele cookie se clasifică în funcție de durată și de
persoana care le setează.
Considerăm că este esențial să fiți informați cu privire
la modulele cookie pe care le utilizează site-ul nostru
web și cu privire la scopul folosirii acestora. Scopul
este triplu: dorim să vă garantăm confidențialitatea si
ușurința de utilizare. Următoarea explicație vă oferă
mai multe informații despre modulele cookie utilizate
pe site-ul nostru web și prin intermediul acestuia și
despre scopurile propuse.

1. Cookie Statement
1.1. About cookies
Web sites use smart and useful techniques to increase
ease of use and make the site as exciting as possible
for each user. One of the best known techniques
involves cookies. Cookies can be used by website
owners or third-party publishers - such as advertisers
- who communicate via the website you visit. Cookies
are small text files that websites store on user
computers. The information contained in cookies can
also be used to monitor your navigation on different
websites using the same cookie.
Cookies are ranked by duration and by the person
who sets them.
We believe it is essential to be informed about the
cookies that our website uses and about the purpose
of using them. The goal is triple: we want to
guarantee your privacy and ease of use. The following
explanation gives you more information about the
cookies used on and through our website and the
proposed purposes.

2. Modul în care Green School utilizează
modulele cookie
Green School utilizează module cookie pentru a
colecta statistici despre vizitatori și pentru a înregistra
informații despre preferințele dumneavoastră pe
măsură ce navigați pe site-urile web. Scopul pentru
care utilizăm module cookie este să îmbunătățim siteul pentru dumneavoastră, în calitate de vizitator.

2. How Green School uses cookies
Green School uses cookies to collect visitor statistics
and record information about your preferences as you
browse websites. The purpose for which we use
cookies is to improve the site for you as a visitor.

3. Modulele cookie și funcționalitatea lor
Se utilizează tipuri diferite de module cookie în scopuri
diferite.
Regăsiți mai jos o listă a celor mai comune tipuri de
module cookie și pentru ce anume sunt utilizate
acestea.

3. Cookies and their functionality
Does use different types of cookies for different
purposes. Below is a list of the most common types of
cookies and what they are used for.

3.1. Module cookie de sesiune
Un modul cookie pentru sesiune este stocat temporar
în memoria computerului dumneavoastră în timp ce
navigați pe un site, de exemplu, pentru a păstra o
evidență a limbii pe care ați ales-o. Modulele cookie
pentru sesiune nu sunt stocate pe computerul
dumneavoastră pe o perioadă îndelungată de timp, ci
dispar întotdeauna atunci când închideți browserul
web.

3.1. Session cookies
Session cookie is temporarily stored in your
computer's memory while you browse a site, for
example, to keep a record of the language you chose.
Session cookies are not stored on your computer for a
long time, but always disappear when you close your
web browser.

3.2. Module cookie persistente sau de monitorizare
Un modul cookie persistent salvează un fișier pe
computerul dumneavoastră pe o perioadă
îndelungată; acest tip de modul cookie prezintă o dată
de expirare. Modulele cookie persistente ajută siteurile web să utilizeze din memorie informațiile și
setările dumneavoastră atunci când le vizitați ulterior.
Acest fapt determină un acces mai rapid și mai comod
deoarece, spre exemplu, nu trebuie să vă conectați
din nou.

3.2. Permanent or monitoring cookies Permanent
cookie saves a file on your computer for a long time;
this type of cookie has an expiration date. Persistent
cookies help websites use memory information and
settings when you visit them later. This gives you
faster and more convenient access because, for
example, you do not have to sign in again.

După data de expirare, modulul cookie este șters în
mod automat atunci când reveniți pe site-ul web care
l-a creat.

After the expiration date, the cookie is automatically
deleted when you return to the website that created
it.

3.3. Module cookie originale
Acestea sunt setate de către site-ul web propriu-zis
(același domeniu cu cel afișat în bara de adrese a
browserului) și pot fi citite doar de către site-ul
respectiv. Aceste module cookie sunt utilizate de
obicei pentru a stoca informații precum preferințele
dumneavoastră, pentru a le utiliza atunci când vizitați
din nou site-ul.

3.3. Original cookies
These are set by the web site itself (same domain as
the one displayed in the browser address bar) and can
only be read by the site. These cookies are typically
used to store information like your preferences to use
when you visit the site again.

3.4. Module cookie terțe
Acestea sunt setate de domenii diferite față de cel
indicat în bara de adrese a browserului, și anume de
către o organizație diferită de proprietarul site-ului
web.
Modulele cookie care sunt utilizate, de exemplu, cu
scopul de a colecta informații pentru reclame și
conținut obișnuit și, de asemenea, pentru statistici
web pot fi „module cookie terțe”.
Deoarece modulele cookie permit generarea de
sondaje mai cuprinzătoare privind obiceiurile de
navigare ale utilizatorilor, acestea sunt mult mai
sensibile în ceea ce privește integritatea; de aceea,
majoritatea browserelor web vă permit să vă reglați
setările pentru a nu accepta module cookie terțe.

3.4. Third-party cookies
These are set by different domains than those
indicated in the browser address bar, that is, by an
organization different from the website owner.
Cookies that are used, for example, to collect
information for regular commercials and content, and
also for web statistics, may be "third-party cookies”.
Because cookies allow generating more
comprehensive surveys of user browsing habits, they
are more sensitive to integrity; that's why most web
browsers let you adjust your settings to not accept
third-party cookies.

Administrarea modulelor cookie
4.1. Modalitatea de vizualizare a modulelor cookie
Deoarece modulele cookie sunt fișiere text obișnuite,
acestea pot fi navigate cu majoritatea programelor de
editare sau de procesare a textelor. Puteți face clic pe
un modul cookie pentru a-l deschide. Există mai jos o
listă de link-uri privind modalitatea de vizualizare a
modulelor cookie în browsere diferite. Dacă utilizați alt
browser, consultați informațiile privind modulele
cookie oferite de browserul respectiv. Dacă utilizați un
telefon mobil, consultați manualul acestuia pentru
informații suplimentare.

Managing cookies
4.1. Cookie view mode Because cookies are regular
text files, they can be navigated with most text
editing or word processing programs. You can click on
a cookie to open it. Below is a list of links on how to
view cookies in different browsers. If you are using
another browser, see the cookie information provided
by that browser. If you are using a mobile phone,
please refer to its manual for further information.

Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookiesinformation-websites-store-on-your-computer
Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
Internet Explorer 8-11
http://windows.microsoft.com/en-US/internetexplorer/delete-manage-cookies

Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookiesinformation-websites-store-on-your-computer
Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
Internet Explorer 8-11
http://windows.microsoft.com/en-US/internetexplorer/delete-manage-cookies

4.2. Dezactivarea/activarea sau ștergerea modulelor
cookie
Puteți restricționa sau bloca modulele cookie prin
intermediul setărilor browserului.

4.2. Disabling / enabling or deleting cookies
You can restrict or block cookies through browser
settings.

Dacă nu doriți sub nicio formă ca site-urile web să
plaseze module cookie în computerul dumneavoastră,
puteți adapta setările browserului dumneavoastră
astfel încât să fiți notificați înainte de plasarea oricărui
modul cookie. De asemenea, puteți adapta setările
astfel încât browserul dumneavoastră să refuze toate
modulele cookie sau doar modulele cookie terțe.
Totodată, puteți elimina orice modul cookie care a fost
deja plasat. Rețineți că va trebui să adaptați separat
setările pentru fiecare browser și computer pe care îl
utilizați. Rețineți că dacă nu doriți module cookie, nu
vă mai putem garanta funcționarea corespunzătoare a
site-ului nostru web. Unele funcții ale acestui site se
pot pierde și, în același timp, este posibil să nu mai
puteți vizualiza anumite site-uri web. În plus,
refuzarea modulelor cookie nu înseamnă că nu veți

If you do not want websites to place cookies in your
computer in any way, you can adjust your browser
settings to be notified before placing any cookie. You
can also adjust the settings so that your browser
refuses all cookies or just third-party cookies. At the
same time, you can remove any cookie that has
already been placed. Note that you will need to
customize settings for each browser and computer
you use. Keep in mind that if you do not want cookies,
we can no longer guarantee the proper functioning of
our website. Some features of this site may be lost
and at the same time you may not be able to view
certain websites anymore. In addition, denying
cookies does not mean that you will no longer be able
to see any ads. Only ads will no longer be adapted to
your interests and will not be repeated again.

mai putea vedea nicio reclamă. Doar că reclamele nu
vor mai fi adaptate intereselor dumneavoastră și nu
se vor mai repeta des.
Fiecare browser prezintă o metodă diferită de
adaptare a setărilor. Dacă este necesar, consultați
funcția „help” (ajutor) a browserului dumneavoastră
pentru a efectua setările corecte.

Each browser has a different method of adjusting
settings. If necessary, consult the browser's "help"
feature.

Pentru a dezactiva modulele cookie pe telefonul
dumneavoastră mobil, consultați manualul acestuia
pentru informații suplimentare.

To disable cookies on your mobile phone, see its
manual for further information.

Puteți citi mai multe informații despre modulele cookie
pe internet, la adresa http://www.aboutcookies.org/

You can read more about cookies on the Internet at
http://www.aboutcookies.org/

5. Alte module cookie/module cookie
neprevăzute
Având în vedere modul în care funcționează internetul
și site-urile web, nu deținem întotdeauna detalii
despre modulele cookie care sunt plasate de terți prin
intermediul site-ului nostru web. Acest lucru este
valabil în special pentru cazurile în care pagina
noastră web conține așa-zisele elemente încorporate:
texte, documente, imagini sau filme scurte care sunt
stocate la un terț, dar care sunt afișate pe, în sau prin
intermediul site-ului nostru web.
Prin urmare, vă rugăm să ne înștiințați dacă întâlniți
astfel de module cookie pe site-ul nostru web. Sau
contactați direct terțul respectiv și adresați întrebări
despre modulele cookie pe care le plasează, despre
motivul plasării acestora, despre durata de viață a
modulului cookie și despre modalitatea prin care vă
garantează confidențialitatea.

5. Other Unwanted Cookies / Cookies
Due to the way the Internet and websites work, we do
not always have details about cookies that are placed
by third parties through our website. This is especially
true for cases where our web page contains so-called
embedded elements: texts, documents, images, or
short films that are stored on a third party but are
displayed on, in, or through our website . So please
let us know if you encounter such cookies on our
website. Or contact the third party directly and ask
questions about the cookies they place, the reason
they are placed, the lifetime of the cookie, and how
they guarantee privacy.

6. Contact
Este posibil să fie nevoie să adaptăm aceste declarații
din când în când din cauza unor modificări aduse siteului nostru web sau normelor privind modulele cookie.
Putem modifica conținutul declarațiilor și modulele
cookie enumerate în orice moment și fără notificare
prealabilă. Puteți consulta această pagină web pentru
ultima versiune.

6. Contact
You may need to adapt these statements from time to
time due to changes to our website or cookie rules.
We may alter the contents of the statements and
cookies listed at any time and without prior notice.
You can check this web page for the latest version.

Dacă aveți în continuare întrebări și/sau observații, va
rugam sa ne trimiteti un email la adresa
contact@green-school.ro

If you still have any questions and / or comments,
please send an email to contact@green-school.ro

