Cum utilizeaza Bona cookies
Pentru noi, vizitatorii site-ului bona.com sunt foarte importanti. Aici va vom explica
modul in care noi utilizam cookies si modul in care protejam intimitatea
utilizatorilor. Daca aveti mai multe intrebari, va rugam sa ne contactati la adresa
webmaster@bona.com.

Utilizarea de cookies
Bona este o companie internationala prezenta in multe tari prin filiale. Noi utilizam
cookies pentru a facilita folosirea website-ului nostru, acesta avand mai multe
versiuni ce depind de tara in care locuieste vizitatorul.
Cookie este un mic fisier text transmis de catre serverul nostru web si care este
stocat de browserul dumneavoastra. Cookie ajuta managerul de limbaj din CMSul nostru, sa identifice in ce tara locuieste vizitatorul astfel incat acesta sa
vizualizeze continutul in limba locala independent de site-ul vizitat.
Noi utiliziam statisticile despre vizitatori si despre traficul catre website-ul nostru.
Aceste statistici, cu toate acestea, nu vor contine vreodata nici un fel de informatii
personale. Toate persoanele sunt anonime. Adresele IP nu sunt stocate in baza
noastra de date si prin urmare informatiile despre dumneavoastra nu vor fi
niciodate legate de identitatea dumneavoastra.

Bona utilizeaza cookies pentru a:
• Permite sistemului sa recunoasca utilizatorii care revin si astfel sa personalizeze
serviciile.
• Va fi mai usor sa navigati in site.
• Calcula si raporta numarul de utilizatori si traficul.

Cum preveniti stocarea de cookies:
1) Puteti sa stergeti cookies de pe hard drive oricand doriti, dar asta inseamna ca
setarile dumneavoastra pot fi pierdute.
2) Puteti modifica setarile din browser astfel incat sa nu permita stocarea de
cookies in hard drive-ul dumneavoastra. Aceasta va impiedica functionalitatea, dar
cu toate acestea, in unele website-uri, puteti impiedica accesul catre zona
membrilor iar anumit continut sau functionalitati nu vor putea fi
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