Nota Cookie
În acest ghid folosim termenul "cookie-uri" pentru a ne referi la cookie-uri și alte tehnologii similare care fac
obiectul Directivei UE privind confidențialitatea în comunicațiile electronice.
Ce este un cookie?
Fișierele cookie sunt fișiere text mici, create de site-ul web vizitat, care conțin date. Acestea sunt stocate pe
computerul vizitatorului pentru a oferi utilizatorului acces la diverse funcții.
Ambele cookie-uri de sesiune și cookie-urile non-sesiune sunt utilizate pe site-ul nostru.
Un cookie de sesiune este stocat temporar în memoria computerului în timp ce vizitatorul navighează pe
site. Acest modul cookie este șters când utilizatorul închide browserul web sau după ce a trecut un anumit
timp (ceea ce înseamnă că sesiunea expiră).
Un cookie non-sesiune rămâne pe computerul vizitatorului până când acesta este șters.
De ce folosim module cookie?
Utilizăm modulele cookie pentru a afla mai multe de spre modul în care vizitatorii interacționează cu
conținutul nostru și ne ajută să îmbunătățim experiența atunci când vizitați site-ul nostru web.
Funcționalitatea site-ului și conținutul
Funcția de partajare este utilizată de vizitatori pentru a recomanda site-urile și conținutul nostru pe rețelele
sociale, cum ar fi Facebook. Cookie-urile stochează informații despre modul în care vizitatorii folosesc
funcția de partajare - deși nu la nivel individual - pentru ca site-ul să poată fi îmbunătățit. Dacă nu acceptați
cookie-urile, nu sunt stocate informații.
Pentru unele dintre funcțiile din site-urile noastre, folosim furnizori terți, de exemplu, când vizitați o pagină
cu videoclipuri încorporate sau link-uri către YouTube. Aceste videoclipuri sau linkuri (și orice alt conținut
de la furnizori terți) pot conține cookie-uri terță parte și este posibil să doriți să consultați politicile acestor
site-uri web ale unor terțe părți pentru informații privind utilizarea cookie-urilor.
Analiza web
Acest site utilizează Google Analytics care utilizează cookie-uri. La nivel agregat, modulele cookie stochează
informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul web, inclusiv numărul de pagini afișate, de unde
vin vizitatorul și numărul de vizite, pentru a îmbunătăți site-ul web și a asigura o bună experiență a
utilizatorului. Dacă nu acceptați cookie-urile, nu sunt stocate informații.
Cum resping și șterg cookie-urile?
Nu vom folosi cookie-urile pentru a colecta informații de identificare personală despre un vizitator.
Cu toate acestea, puteți alege să respingeți sau să blocați cookie-urile stabilite de Electrolux sau site-urile
web ale furnizorilor terță parte prin schimbarea setărilor browserului dvs. - pentru mai multe detalii,
consultați funcția "Ajutor" din browser.
Rețineți că majoritatea browserelor acceptă automat cookie-urile, astfel încât, dacă nu doriți ca modulele

cookie să fie utilizate, este posibil să fie necesar să ștergeți sau să blocați în mod activ cookie-urile.
Pentru informații despre utilizarea cookie-urilor în browserele de telefon mobil și despre detalii despre
modul de respingere sau ștergere a acestor cookie-uri, vă rugăm să consultați manualul telefonului mobil.
Rețineți totuși că, dacă respingeți utilizarea cookie-urilor, veți putea totuși să vizitați site-ul nostru web, dar
unele dintre funcții ar putea să nu funcționeze corect.

