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Ce sunt cookie-urile? 

Cookie-urile sunt fişiere text de mici dimensiuni pe care un site web le stochează în computerul sau 

dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl accesaţi. 

 

Cum folosim cookie-urile? 

Cookie-urile sunt folosite pentru a înregistra informaţii referitoare la modul în care folosiţi site-ul 

nostru web, de exemplu când aţi vizitat ultima dată www.ls-chartering.ro şi ce fel de informaţii aţi 

căutat aici. Fişierul text nu poate fi citit decât de acest site web, astfel că nimeni altcineva nu are acces 

la aceste informaţii. 

Unele dintre pagini folosesc cookie-urile pentru a înregistra: 

- setările ecranului, precum cele legate de culoare, contrast şi mărimea textului; 

- dacă aţi fost deja de acord (sau nu) cu utilizarea cookie-urilor pe acest site; 

- preferinţele legate de limbă; 

- orice informaţii introduse (mai puţin elementele confidenţiale);astfel, nu este necesar să le 

introduceţi de fiecare dată când accesaţi site-ul. 

Nu este necesară activarea cookie-urilor pentru ca acest site să funcţioneze, dar ele asigură o calitate 

mai bună a navigării. Aceste cookie-uri pot fi şterse sau blocate, dar în acest caz unele elemente ale 

site-ului ar putea funcţiona incorect. 

Informaţiile legate de cookie-uri nu sunt utilizate pentru identificare, iar datele legate de activitatea 

dumneavoastră sunt protejate de noi şi nu sunt divulgate altor entităţi. 

Acest site web foloseşte Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. (Google). 

Informaţiile generate de acest cookie la accesarea acestui site (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor 

fi transmise serverelor Google şi vor fi stocate acolo. Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua 

utilizarea domeniului, va genera rapoarte de activitate pentru administratori şi va furniza alte servicii 
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legate de activitatea site-ului şi utilizarea Internetului. Google poate transmite aceste informaţii altor 

entităţi când acest lucru este impus prin lege sau când aceste entităţi procesează datele în numele 

Google. Google nu va lega niciodată adresa dumneavoastră IP de alte date stocate de Google. Prin 

utilizarea acestui site, oferiţi permisiunea Google să proceseze informaţii legate de dumneavoastră în 

limitele şi scopurile prezentate mai sus. 

 

Pentru mai multe informaţii despre cookie-urile Google Analytics cookies 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

 

Cum pot controla cookie-urile şi împiedica primirea lor? 

Puteţi controla şi şterge cookie-uri, în funcţie de preferinţe. Pentru mai multe informaţii despre cum 

poate fi dezactivată stocarea cookie-urilor şi despre schimbarea setărilor pentru navigatorul web, 

vizitaţi http://www.aboutcookies.org. Puteţi şterge toate cookie-urile stocate în computer. În plus, cele 

mai multe navigatoare web pot fi configurate pentru a bloca cookie-urile. În acest caz însă, veţi fi nevoiţi 

să ajustaţi manual câteva setări de fiecare dată când accesaţi site-ul web, iar unele servicii şi funcţii ar 

putea funcţiona incorect. 

Atenție! Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face ca anumite site-uri să devină imposibil 

sau dificil de vizitat și folosit! De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamna ca nu veti mai 

primi sau vizualiza publicitate online.Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba 

setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în secțiunea “opțiuni” (options) sau în meniul 

de “preferințe” (preferences) ale browserelor folosite.  

Folosiți opțiunea Help a fiecarui browser pentru a afla mai multe detalii. 

Cookie settings în Internet Explorer: Tools->Internet Options->Privacy 

Cookie settings în Firefox: Tools->Options->Privacy->Cookies 

Cookie settings în Chrome: Tools->Advanced->Content settings->Cookies 

Cookie settings în Opera: Settings->Preferences->Advanced->Cookies 

 

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? 

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei 
experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea 
sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. 
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Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar 
că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul 
de navigare. 

Exemple de intrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator 
prin intermediul unui cont): 

- conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, 
servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel; 

- oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( 
Ex: afișarea rezultatelor cautărilor în limba română); 

- reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family 
mode, funcții de safe search); 

- limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei 
reclame pentru un anumit utilizator pe un site; 

- furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator; 
- măsurarea, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel 

de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe 
un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile 
derulează aceste analize a utilizării lor pentru a imbunatăți site-urile în beneficiul userilor. 

Colectarea datelor personale 

Colectăm numai date sau informaţii personale de identificare furnizate în mod expres şi voluntar de 

vizitatorii site-ului nostru. Primim informaţii limitate despre vizitatorii site-ului nostru, precum numele, 

titulatura locului de muncă, adresa companiei, adresa email, numerele de telefon şi fax. În general, 

colectăm informaţii de identificare cu următoarele scopuri: 

- primirea de informaţii şi întrebări; 

- înregistrarea unui curriculum vitae; 

- înregistrarea unei companii în sistemul nostru electronic, încheierea unui contract, procesarea 

comenzilor, livrarea produselor, efectuarea plăţilor, verificarea creditelor şi alte scopuri legate 

de colaborare în afaceri; 

- informare cu privire la comenzi, produse, servicii şi oferte. 

Vizitatorii site-ului ne pot trimite un email folosind site-ul web. Mesajele vor include numele şi adresa 

de email ale utilizatorului, precum şi orice alte informaţii suplimentare pe care acesta doreşte să le 

includă. 

 

Stocarea datelor 
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Datele personale pe care ni le veţi transmite vor fi păstrate numai atât cât este necesar pentru 

îndeplinirea scopului în care au fost colectate, sau în conformitate cu prevederile legale. 

De exemplu, informaţiile de contact ale vizitatorilor (precum cele obţinute la trimiterea unei întrebări 

prin intermediul formularului de contact) vor fi păstrate cât timp este necesar pentru a îndeplini 

cererea, sau până când utilizatorul solicită ştergerea acestora. 

 

Site-uri web partenere 

Site-ul nostru poate conţine legături către alte site-uri. Lion Shipping & Chartering srl nu răspunde de 

conţinutul şi securitatea acestora. 

Lion Shipping & Chartering srl garantează securitatea şi confidenţialitatea tuturor datelor şi 

informaţiilor personale. Această garanţie nu se aplică însă altor site-uri web. 

 

Procesarea datelor personale 

Lion Shipping & Chartering srl (o societate cu raspundere limitate înregistrată în Romania cu numărul 

de înregistrare RO22370128 , J13/2984/2007, biroul operational in Str Dimitrie Cantemir nr.2, Cladire 

Modarex, etaj 1, Constanța 900743, Romania) este procesatorul tuturor datelor personale colectate 

prin intermediul acestui site web; acestea vor fi procesate în conformitate cu respectarea 

reglementărilor UE. 

Prin folosirea acestui site web, vă manifestaţi acordul ca noi să procesăm informaţiile conform 

procedurii şi în scopurile enumerate mai sus. 

 

 


