
Politica Cookie-uri 

Acest webside (“Website”), proprietatea GRENKE RENTING SRL (“GRENKE”), utilizeaza cookie-uri 

pentru îmbunătățirea și optimizarea experienței utilizatorului. În termeni și condițiile de mai jos, veți găsi 

informații detaliate cu privire la ce sunt cookie-urile, ce tipuri de cookie-uri sunt folosite pe acest Website 

și cum le puteți dezactiva în browser-ul dumneavoastră.   

 

Informații generale privind fișierele cookie 

Fișierele cookie sunt fișiere text mici, generate de site-urile pe care le vizitați, care conțin date de 

sesiune legate de vizita dumneavoastră și care pot fi ulterior utilizate de site-ul pe care l-ați vizitat pentru 

a facilita următoarea vizită.  

Scopul cookie-urilor utilizate pe Website este următorul: 

 

 Pentru a vă asigura că Website-ul funcționează corect 

 Pentru a salva preferințele, cum ar fi limba selectată 

 

Cookie-urile sunt asociate exclusiv cu un utilizator anonim. Așadar, calculatorul sau alt dispozitiv nu 

furnizează referințe care permit cunoșaterea datelor cu caracter personal. Puteți accesa în orice 

moment setările browserului dumneavoastră pentru a modifica și / sau a bloca instalarea cookie-urilor 

de pe Website-ul GRENKE, fără ca acest lucru să împiedice accesul la conținutul site-ului. Cu toate 

acestea, dacă dezactivați fișierele cookie, navigarea pe Website poate să nu fie cea optimă și unele 

dintre funcțiile Website-ului s-ar putea să nu funcționeze corect. 

 

Consimţământ 

Continuând să folosiți Website-ul nostru sau să accesați aplicația noastră, acceptați și consimțiți 

instalarea și utilizarea cookie-urilor noastre în conformitate cu politica noastră de cookie-uri, așa cum 

este stabilită în acești termeni și condiții. 

 

Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul acordat pentru utilizarea și instalarea fișierelor 

cookie, eliminând cookie-urile instalate pe dispozitivul dumneavoastră prin configurarea opțiunilor 

browserului, după cum se arată mai jos la secțiunea "Dezactivarea sau eliminarea cookie-urilor". 

 

Utilizarea cookie-urilor de către Furnizor (GRENKE) 

GRENKE utilizează în mod specific fișierele cookie pentru scopurile stabilite în tabelul de mai jos. În 

cazul în care GRENKE utilizează în orice moment alte cookie-uri pentru a furniza mai multe servicii sau 

pentru a îmbunătăți calitatea lor, utilizatorii trebuie să fie informați în consecință. 

 

Cookie-urile enumerate mai jos sunt instalate pe dispozitivul dumneavoastră și utilizate exclusiv de 

GRENKE pentru a optimiza performanța Website-ului. Informațiile colectate vor fi folosite pentru a 

îmbunătăți calitatea serviciilor GRENKE și experiența utilizatorului. Aceste cookie-uri rămân în browser, 

permițând GRENKE să recunoască utilizatorii ca vizitatori recurenți ai Website-ului și să adapteze 

conținutul Website-ului pentru a oferi conținut care se potrivește preferințelor dumneavoastră. Mai jos 

indicăm diferitele fișiere cookie utilizate de Website-ul nostru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Name cookie Purpose cookie Management of cookies by 

PreferredUiCulture 
Stores the preferred culture 

information of the user for the login 
form 

GRENKE 

SignInMessage<Token>    
       

Identify user for authentication 
process 

GRENKE 

Tenant 
Defines to which branded version of 

the portal the user is directed to 
GRENKE 

idsrv Identify the user by his ID GRENKE 

idsrv.xsrf Prevent Cross-Site-Request-Forgery GRENKE 

idsvr.clients 
Saves the clients the user is logged in 

to. Currently only GO Partner 
GRENKE 

idsvr.session 
Identify the current session. Used for 

logout 
GRENKE 

 

 

Dezactivarea sau eliminarea cookie-urilor 

Pe baza informațiilor furnizate în Politica actuală GRENKE privind cookie-urile, utilizatorii pot refuza 

să își dea consimțământul pentru colectarea acestor informații prin refuzarea instalării cookie-urilor, 

prin configurarea corectă a browser-ului. 

Vă reamintim că dacă refuzați instalarea anumitor fișiere cookie în browser-ul dumneavoastră este 

posibil să nu puteți accesa anumite secțiuni ale Website-ului nostru. 

Pentru mai multe informații despre cum să blocați utilizarea cookie-urilor, puteți vizita următoarele 

link-uri: 

 

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-

cookies   

 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=es_ES  

 

Consimțământ informat 

Utilizarea de către dumneavostră a Website-ului presupune acordul expres și neechivoc pentru 

utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu termenii și condițiile conținute în actuala Politică de cookie-

uri. 
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