
Cookies Policy

What is a Cookie

A Cookie is a small text file that a website stores on your PC, tele-
phone or other device, with information about your navigation on 
that website. Cookies are necessary to facilitate browsing and make 
it more user-friendly, and they do not damage your computer.
While this Policy uses the general term “Cookies”, as they are the 
main method for storing information used by this website, the 
browser's “Local Storage” space is also used for the same purposes 
as the Cookies. All the information included in this section is also 
applicable to this "Local Storage”.

What are Cookies used for on this website

Cookies are an essential part of how our website works. The main 
purpose of our Cookies is to improve your browsing experience. For 
example, they are used to remember your preferences (language, 
market, etc.) while browsing and on future visits.
The information collected by the Cookies also enables us to im-
prove the site by estimating numbers and patterns of use, the suit-
ability of the website to the individual interests of the users, quicker 
searches, etc.
On occasions, if we have obtained your informed consent in ad-
vance, we may use Cookies, tags or other similar devices to obtain 
information that enables us to show you, either from our own web-
site or from third-party websites or any other means, advertising 
based on the analysis of your browsing habits.

What are Cookies NOT used for on this website

We do not store sensitive personal information, such as your ad-
dress, your password, your credit or debit card data, etc., in the 
Cookies we use.



Who uses the information stored in the Cookies

The information stored in the Cookies from our website is used ex-
clusively by us, except for those identified below as "third-party 
cookies", which are used and managed by external entities to pro-
vide
services requested by us to improve our services and the experi-
ence of the user when browsing our website. The main services for 
which these "third-party cookies" are used are to obtain access sta-
tistics and to guarantee the payment transactions that are carried 
out.

How can I avoid using Cookies on this website

If you prefer to avoid the use of Cookies on this page, taking into 
account the above-described limitations, first you must disable the 
use of Cookies in your browser and then delete the Cookies saved 
in your browser associated with this website.
You may use this option for preventing the use of Cookies at any 
time.

How do I disable and prevent the use of Cookies

You may restrict, block or delete the Cookies from this website at 
any time by changing the configuration of your browser following 
the steps indicated below. While settings are different in each
browser, Cookies are normally configured in the "Preferences" or 
"Tools" menu. For further details on configuring Cookies in your 
browser, see the "Help" menu in the browser itself.

Which particular Cookies does this website use and for what 
purpose

The chart below shows the Cookies, tags and other similar devices 
used by this website, together with information on the purpose, du-
ration and management (proprietary and by third parties) of each 
one of them.



We collect and use data automatically forwarded to us by your in-
ternet browser, such as: date and time of the visit to our Site. Addi-
tional data may be stored automatically, such as your internet ser-
vice provider, your browser type, your operating system, your refer-
rer URL (the previously visited site), the functionalities/sections you 
visit on our Site and your IP address.
We are using the following cookies on the Site:

COOKIE ADMINISTRATION PURPOSE DURATION TYPE

cookie_no-
tice_accept-
ed

Shop.unintended.eu Stores the user's cookie 
consent state for the cur-
rent domain

1 year http

wordpress_* Shop.unintended.eu Token for user registra-
tion

15 days http

wp_-
woocom-
merce_ses-
sion_*

Shop.unintended.eu Token for woocommerce 
plugin

2 days http

wfwaf-auth-
cookie-*

Shop.unintended.eu Token for user registra-
tion

one day http

woocom-
merce_-
cart_hash

Shop.unintended.eu Provides informations 
regarding products from 
cart

session http

woocom-
mer-
ce_item-
s_in_cart

Shop.unintended.eu Provides informations 
regarding the number of 
products from cart

session http

NID .google.com Token for google re-
CAPCHA

6 months http



Politica de utilizare a fisierelor cookies

Introducere

Prezentul site, ca majoritatea site-urilor existente utilizează fișiere 
de tip cookies, iar acestea se aplică tuturor utilizatorilor acestuia.

COOKIE PURPOSE DURATION TYPE

Google Analytics_ga Used to distinguish users. 2 years http

Google Analytics_gid Used to distinguish users. 24 hours http

Google Analytics_gat Used to distinguish users. 1 minute http

Google AnalyticsAM-
P_TOKEN

Contains a token that can be 
used to retrieve a Client ID from 
AMP Client ID service. Other 
possible values indicate opt-
out, inflight request or an error 
retrieving a Client ID from AMP 
Client ID service.

30 seconds to 1 
year

http

Google Analytics_-
gac_<property-id>

Contains campaign related in-
formation for the user. If you 
have linked your Google Analyt-
ics and AdWords accounts, 
AdWords website conversion 
tags will read this cookie unless 
you opt-out.

90 days http



În continuare, vă vom prezenta o serie de informații privind 
plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către VSP în 
contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.
Politica privind fișierele cookies se completează cu Politica privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal.
Un cookie este un fișier de mici dimensiuni care va fi stocat pe 
computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui uti-
lizator prin intermediul cărora se accesează internetul, pentru a 
permite adaptarea conținutului la utilizator.
Cookies colectează informații cu privire la comportamentul dvs. on-
line.
Cookies sunt stocate pentru o perioadă determinată.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul uti-
lizatorului către platforma de gazuire a shop.unintended.eu sau 
către un server al unei terțe părți.
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru 
a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal 
utilizatorii de internet.

Tipuri de cookie-uri și Durata de viață a acestora

Exista două categorii mari de cookie-uri care determină și durata de 
viață a acestora: Cookieuri de sesiune și Cookie-uri Persistente
– Cookie-uri de sesiune – sunt stocate temporar în dosarul de cook-
ie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până 
când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereas-
tra browserului; aceastea sunt șterse în mod automat atunci când 
utilizatorul își închide browserul.
– Cookie-uri Persistente (sau Fixe) – sunt stocate pe hard-drive-ul 
unui computer sau echipament, în funcție de durata de viață 
prestabilită pentru cookie). Cookie-ul fix rămâne stocat în terminalul 
utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care 
poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la 
ștergerea acestuia de către utilizator în orice moment prin inter-
mediul setărilor browserului.
Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de o altă pagină 
de internet decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul re-
spectiv (cookieuri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anon-



im pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie 
livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.
Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, 
regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențiali-
tate disponibilă pe această pagină de internet.

Scopul utilizării fișierelor cookies

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagi-
ni de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate 
nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:
– îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin 
identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării aces-
teia de către utilizatori;
– furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este 
utilizată această pagină de internet;
– anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dis-
poziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în 
funcție de serviciile / produsele accesate.
Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul 
în care se utilizează această pagină de internet, putem adopta mă-
suri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai 
accesibilă pentru utilizatori.
Așadar, Cookie-urile asigură o experiență mai bună de navigare și 
susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile 
vizitatorilor paginii de internet, cum ar fi preferințele privind confi-
dențialitatea în mediul online, publicitate relevantă, opțiuni 
refeitoare la limba site-ului etc.

Administrarea preferințelor cu privire la plasarea de cookie-uri

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web per-
mite salvarea cookie-urilor și/sau a tehnologiilor similare pe terminal 
în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât admin-
istrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web 



sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt 
trimise către terminalul său.

Oprirea cookie-urilor

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-
uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, re-
fuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/
vedea publicitate online.
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu 
mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de 
la un site anume. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secți-
unea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului dvs.
Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu 
veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adap-
tată preferințelor și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul 
de navigare.

Informații adiționale

Pentru mai multe informații legate de fișierele cookies, puteți acce-
sa următoarele linkuri:
https://www.allaboutcookies.org/
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-
cookies

Declaratie Cookies

Acest site utilizează doar cookie-uri necesare. Cookie-urile sunt 
mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a 
face utilizarea lor mai eficientă.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în 
cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. 
Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisi-
unea dvs.

https://www.allaboutcookies.org/
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies


Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea 
funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele 
securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără 
aceste cookie-uri.

Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înţe-
leagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin 
colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim.

DENUMIRE FURNIZOR SCOP EXPIRARE TIP

cookie_no-
tice_ac-
cepted

Shop.unintended.eu Cookie pentru memo-
rarea consimtamantului 
de acceptare a cookie-
urilor pe acest site

1 an http

word-
press_*

Shop.unintended.eu Token pentru memorarea 
user-ului logat

15 zile http

wp_-
woocom-
mer-
ce_ses-
sion_*

Shop.unintended.eu Token pentru plugin-ul de 
woocommerce 

2 zile http

wfwaf-au-
thcookie-*

Shop.unintended.eu Token pentru memorarea 
user-ului logat

O zi http

woocom-
merce_-
cart_hash

Shop.unintended.eu Cookie pentru informatii 
despre produsele din cos

Sesiune http

woocom-
mer-
ce_item-
s_in_cart

Shop.unintended.eu Cookie pentru numarul 
de produse din cos

Sesiune http

NID .google.com Token pentru google re-
CAPCHA

6 luni http



Google Analytics_ga Folosit pentru a identifica 
userul

2 ani http

Google Analytics_gid Folosit pentru a identifica 
userul

24 ore http

Google Analytics_gat Folosit pentru a identifica 
userul

1 minut http

Google AnalyticsAM-
P_TOKEN

Token folosit pentru identifi-
carea ID-ului clientului. Other 
possible values indicate opt-
out, inflight request or an error 
retrieving a Client ID from AMP 
Client ID service.

intre 30 secunde 
si 1 an

http

Google Analytics_-
gac_<property-id>

Contine informatii legate de 
campanii. If you have linked 
your Google Analytics and Ad-
Words accounts, AdWords 
website conversion tags will 
read this cookie unless you 
opt-out.

90 zile http


