ENGLISH
Please kindly note that the website www.VOXA.ro uses cookies.
Our Privacy Policy explains our principles when it comes to the collection, processing, and
storage of your information. This policy specifically explains how we, our partners, and users of
our services deploy cookies, as well as the options you have to control them.
This website uses cookies in order to offer the visitors a better experience when browsing the
website, as well as to provide services adapted to the needs and the interests of the visitors. In
addition, cookies offer website owners important feedback on the way visitors browse the
websites, so that such websites may be more efficient and more accessible.
Definition of cookies:
Cookies are small pieces of data, stored in text files, that are stored on your computer or other
device when websites are loaded in a browser.
Cookies are widely used to remember you and your preferences, either for a single visit (through
a ‘session cookie’) or for multiple repeat visits (using a ‘persistent cookie’). They ensure a
consistent and efficient experience for visitors, and perform essential functions such as
allowing users to register and remain logged in.
Use and types of cookies:
We use cookies for a number of different purposes. Some cookies are necessary for technical
reasons; some enable a personalized experience for both visitors and registered users; and
some allow the display of advertising from selected third party networks, if case may be. Some
of these cookies may be set when a page is loaded, or when a visitor takes a particular action.
Please also note that session cookies are created temporarily in your browser’s subfolder while
you are visiting a website. Once you leave the website, the session cookie is deleted. Persistent
cookie files remain in your browser’s subfolder and are activated again once you visit the
website that created that particular cookie. A persistent cookie remains in the browser’s
subfolder for the period set within the cookie’s file.
In addition to the above, please note that some Content sections from certain websites may be
provided through third parties/providers. Such third parties may place these cookies on the

website (called “third party cookies” since they are not placed by the owner of the website). The
third-party providers also have to observe the legal regulations in force and the confidentiality
policies of the website owner.
Please see below the different categories of cookies set by www.VOXA.ro, with specific
examples detailed in the tables that follow. This includes their name and purpose.
Google Analytics cookies – these cookies provide anonymous/ aggregated information about
where you go and what you do on the website. These monitor how visitors navigate through the
site and how they reached it.

Cookies period of life:
The cookies may be deleted by a user at any time by means of browser settings.
Procedure to stop the cookies:
The users can configure their browser to reject all the cookie files or to alert the user when
cookies are sent to the device.
It is important to note that the deactivation or refusal to receive cookies can make certain
sections difficult to view and use.
In order to understand the applicable settings, please use the help option of your browser
settings.

You may contact us at hello@voxa.ro for any other additional queries related to how the cookies
are used by this website.
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ROMÂNĂ
Vă rugăm să rețineți că site-ul www.VOXA.ro utilizează cookie-uri.
Politica noastră de confidențialitate explică principiile noastre atunci când vine vorba de
colectarea, procesarea și stocarea informațiilor dvs. Această politică explică în mod specific
modul în care noi, partenerii noștri și utilizatorii serviciilor noastre implementăm cookie-uri,
precum și opțiunile pe care le aveți pentru a le controla.
Acest site web folosește cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experiență mai bună atunci când
navighează pe site, precum și pentru a oferi servicii adaptate nevoilor și intereselor vizitatorilor.

În plus, cookie-urile oferă proprietarilor de site-uri feedback important despre modul în care
vizitatorii vizitează site-urile web, astfel încât astfel de site-uri web să fie mai eficiente și mai
accesibile.
Definirea cookie-urilor:
Cookie-urile sunt mici bucăți de date, stocate în fișiere text, care sunt stocate pe computerul
dvs. sau pe alt dispozitiv atunci când site-urile web sunt încărcate într-un browser.
Cookie-urile sunt utilizate pe scară largă pentru a vă aminti de dvs. și de preferințele dvs., fie
pentru o singură vizită (printr-un „cookie de sesiune”), fie pentru vizite repetate multiple (folosind
un „cookie persistent”). Acestea asigură o experiență consistentă și eficientă pentru vizitatori și
îndeplinesc funcții esențiale, cum ar fi permiterea utilizatorilor să se înregistreze și să rămână
conectați.
Utilizare și tipuri de cookie-uri:
Folosim cookie-uri în mai multe scopuri diferite. Unele cookie-uri sunt necesare din motive
tehnice; unele permit o experiență personalizată atât vizitatorilor, cât și utilizatorilor înregistrați;
iar unele permit afișarea publicității din rețele terțe selectate, dacă este cazul. Unele dintre
aceste cookie-uri pot fi setate atunci când o pagină este încărcată sau când un vizitator face o
anumită acțiune.
De asemenea, rețineți că modulele cookie de sesiune sunt create temporar în subfolderul
browserului dvs. în timp ce vizitați un site web. Odată ce părăsiți site-ul web, cookie-ul de
sesiune este șters. Fișierele cookie persistente rămân în subfolderul browserului dvs. și sunt
activate din nou după ce vizitați site-ul web care a creat acel cookie. Un cookie persistent
rămâne în subfolderul browserului pentru perioada stabilită în fișierul cookie.
În plus față de cele de mai sus, vă rugăm să rețineți că unele secțiuni de conținut de pe anumite
site-uri web pot fi furnizate prin terți / furnizori. Astfel de terțe părți pot plasa aceste cookie-uri
pe site-ul web (denumite „cookie-uri ale terților”, deoarece acestea nu sunt plasate de
proprietarul site-ului web). Furnizorii terți trebuie, de asemenea, să respecte reglementările
legale în vigoare și politicile de confidențialitate ale proprietarului site-ului web.
Vă rugăm să consultați mai jos diferitele categorii de cookie-uri setate de www.VOXA.ro, cu
exemple specifice detaliate în tabelele care urmează. Aceasta include numele și scopul lor.
Cookie-uri Google Analytics - aceste cookie-uri oferă informații anonime / agregate despre unde
mergeți și ce faceți pe site. Acestea monitorizează modul în care vizitatorii navighează prin site
și cum au ajuns la acesta.

Perioada de viață a cookie-urilor:
Cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
Procedura de oprire a cookie-urilor:
Utilizatorii își pot configura browserul pentru a respinge toate fișierele cookie sau pentru a-l
avertiza atunci când cookie-urile sunt trimise către dispozitiv.

Este important să rețineți că dezactivarea sau refuzul de a primi cookie-uri poate face anumite
secțiuni dificil de vizualizat și de utilizat.
Pentru a înțelege setările aplicabile, vă rugăm să utilizați opțiunea de ajutor din setările
browserului.

Ne puteți contacta la hello@voxa.ro pentru orice alte întrebări suplimentare legate de modul în
care cookie-urile sunt utilizate de acest site web.

