
MUNTEAN GEORGIANA CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

NR.REG F05/1248/2020, CUI 43390373 

ORADEA, STR. PRIMĂRIEI, BIHOR, ROMANIA 

 

POLITICA DE UTILIZARE COOKIES HUMA BEAUTY 

 

DENUMIRE DOCUMENT IDENTITATEA OPERATORULUI Informații suplimentare 

Politica de utilizare cookies 

MUNTEAN GEORGIANA CAMELIA 

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

sau ”HUMA BEAUTY” 

 

F05/1248/2020 

 

CUI 43390373 

 

EUID: ROONRC.F05/1248/2020 

 

Număr revizie 0 

Număr pagini 6 

Data adoptării 28.12.2020. 

Data ultimei 

actualizări 

31.10.2020. 

 

 

MUNTEAN GEORGIANA CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ persoană fizică autorizată română 

înregistrată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale la Oficiul Registrului Comerțului de 

pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. F05/1248/2020 având CUI 43390373și identificator unic la nivel 

european EUID: ROONRC. F05/1248/2020, în calitate de operator privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal  cunoscut în continuare sub denumirea comercială „Huma Beauty” utilizează prin intermediul 

website-ului www.humabeauty.ro pe care îl administrează; cookie-uri, pixeli și alte instrumente similare 

de monitorizare a activității comportamentale (adică fișiere de mici dimensiuni) identificate generic sub 

denumirea de „cookies” plasate în dispozitivul dvs. electronic pentru a vă putea distinge de ceilalți 

utilizatori care accesează website-ul Huma Beauty. 

Trebuie să rețineți că utilizarea cookie-urilor nu reprezintă în niciun caz un atac la adresa securității și 

confidențialității persoanei dvs, acestea nu pot fi considerate viruși informatici sau programe malițioase, 

ci aceste fișiere (cookie-uri) sunt de fapt inofensive și ne ajută să vă oferim o experiență optimă de 

navigare pe website-ul Huma Beauty, să îmbunătățim periodic produsele și serviciile noastre și să 

personalizăm și adaptăm conținutul afișat pe acest website, în funcție de preferințele și nevoile dvs 

concrete. 

Huma Beauty este o platformă dedicată comerțului electronic în vederea furnizării către consumator 

(Client) a produselor cosmetice și de înfrumusețare.  

Huma Beauty este conștientă de importanța respectării drepturilor dvs. privind datele cu caracter 

personal, precum și despre importanța asigurării unui climat optim și sigur în ceea ce privește 

prelucrarea și stocarea acestor date. Scopul prezentei politici este acela de a vă informa în legătură cu 

tipurile de cookie-uri pe care le folosim prin intermediul website-ului Huma Beauty, precum și cu 

scopurile și obiectivele pentru care înțelegem să folosim de fapt aceste cookie-uri. 
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În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri ori alte sugestii sau recomandări privind prezenta politică, 

vă rugăm să ne contactați la adresa contact@humabeauty.ro. Pentru a afla mai multe informații despre 

tipurile de cookie-uri folosite pe website-ul Huma Beauty, vă rugăm să verificați cu atenție ultima secțiune 

din prezentul document (Lista de cookie-uri utilizate de către Huma Beauty). 

1. Ce sunt cookie-urile? 

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni alcătuit din litere și cifre pe care îl stocăm în navigatorul tău 

de internet (spre exemplu: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge etc) sau în sistemul dvs. 

local. 

Huma Beauty utilizează următoarele tipuri de cookies: 

a) Cookie-uri principale sau cookie-uri de la terțe persoane; 

b) Cookie-uri persistente (de durată); 

c) Cookie-uri de sesiune. 

 

Indiferent dacă acel cookie este principal sau provine de la terțe persoane, aceste tipuri de cookie-uri se 

identifică prin domeniul care îl plasează. Spre exemplu, cookie-urile principale sunt acele cookie-uri 

plasate direct de către website prin accesarea lui de către o persoană.  

Cookie-urile de la terțe persoane sunt acele cookie-uri plasate de un domeniu (altul decât Huma 

Beauty). Astfel, în cazul în care o persoană accesează un anumit website și o altă entitate înțelege să 

plaseze un cookie prin intermediul acelui website, acestea sunt cookie-uri care provin de fapt de la terțe 

persoane. 

Cookie-urile persistente (de durată). Aceste tipuri de cookie-uri se individualizează de celelalte tipuri 

de cookies prin faptul că rămân stocate pe dispozitivul utilizatorului o perioadă mai mare de timp. 

Perioada de stocare este menționată în fișierul cookie. Cookie-urile persistente se activează de fiecare 

dată când utilizatorul accesează website-ul care a determinat crearea acelui cookie. 

Cookie-urile de sesiune. Aceste tipuri de cookie-uri permit administratorului unui website să 

monitorizeze acțiunile utilizatorilor în timpul inițializării unei sesiuni de navigare (browsing). O sesiune 

de navigare presupune momentul accesării website-ului Huma Beauty printr-un navigator de internet. O 

sesiune de navigare începe în momentul în care utilizatorul deschide fereastra de navigare și se 

finalizează în momentul închiderii ferestrei. Cookie-urile de sesiune se individualizează de celelalte tipuri 

de cookie-uri prin aceea că sunt create doar temporar. De îndată ce utilizatorul închide fereastra de 

navigare, toate cookie-urile de sesiune sunt șterse automat din dispozitiv. 

Ce cookie-uri folosim și de ce facem asta? Care este scopul utilizării acestor cookies? 

În majoritatea cazurilor, website-ul Huma Beauty utilizează cookie-uri pentru a vă putea distinge de ceilalți 

utilizatori care accesează website-ul nostru. Utilizarea cookie-urilor este inofensivă și nu vă poate cauza 

niciun prejudiciu deoarece nu vom putea identifica persoana dvs. în mod direct, ci doar anumite tipare 

comportamentale care nu conduc la identificarea persoanei. 

Utilizarea cookie-urilor ne ajută de fapt să înțelegem mai bine modul în care vizitatorii noștri folosesc 

website-ul Huma Beauty. Astfel vom putea să îmbunătățim constant website-ul, să introducem anumite 
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funcționalități suplimentare, să vă oferim în permanență servicii excepționale, dar mai ales o experiență 

de navigare optimă, conform dispozitivului pe care îl utilizați.  

Cookie-urile pe care le-am putea folosi pe website-ul Huma Beauty ar putea fi identificate în felul următor: 

a) Cookie-uri strict necesare; 

b) Cookie-uri de performanță; 

c) Cookie-uri de funcționalitate; 

d) Cookie-uri de targetare. 

 

Fiecare cookie este diferit și ne ajută să ne îndeplinim un anumit obiectiv (spre exemplu garantarea unei 

experiențe optime de navigare). Totuși, anumite cookie-uri ar putea să îndeplinească mai multe scopuri, 

nu doar unul singur. 

Cookie-urile strict necesare vă permit să utilizați website-ul Huma Beauty și să accesați anumite 

funcționalități esențiale cum ar fi spre exemplu garantarea accesului în panoul de utilizator, finalizarea 

unei plăți electronice într-un mediu securizat etc. Dacă nu am utiliza aceste cookie-uri nu am putea să 

vă oferim aceste funcții. 

Folosim cookie-uri strict necesare în cazurile în care trebuie să vă identificăm și autentificăm în contul 

dvs. de utilizator, pentru a ne asigura că vă conectați în mod corespunzător la anumite servicii și/sau 

funcții, în cazul în care vom efectua modificări în interfața website-ului, pentru a îndeplini rigorile legii și 

pentru a vă putea oferi un mediu securizat care să protejeze datele dvs. cu caracter personal pe care le 

furnizați către Huma Beauty. 

În cazul în care înțelegeți să blocați aceste cookie-uri nu vom putea garanta că website-ul va funcționa 

corespunzător și că veți putea beneficia de toate funcționalitățile acestuia la capacitatea sa maximă. În 

plus, nu putem garanta nici faptul că datele dvs. cu caracter personal vor fi protejate pe deplin în timpul 

sesiunii dvs. de navigare pe website-ul nostru. 

Cookie-urile de performanță colectează informații despre dvs. cu privire la modul în care înțelegeți să 

utilizați website-ul Huma Beauty. Spre exemplu, prin intermediul cookie-urilor de performanță vom putea 

vizualiza care dintre pagini sunt accesate cel mai frecvent de către utilizatori, precum și dacă ați 

întâmpinat orice fel de erori tehnice în timpul navigării.  

Vă rugăm să rețineți faptul că aceste cookie-uri de performanță nu colectează date sau informații privind 

identitatea dvs. ori care ar putea să conducă la identificarea dvs, ci folosim aceste cookie-uri doar pentru 

a putea îmbunătăți modul în care website-ul Huma Beauty funcționează, pentru a înțelege preferințele 

utilizatorilor, pentru a identifica erorile tehnice de navigare, precum și pentru a putea măsura gradul de 

eficiență a campaniilor comerciale. 

Folosim cookie-uri de performanță în cazurile în care: dorim să urmărim datele statistice (analitice) 

pentru a afla mai multe informații despre modul în care website-ul Huma Beauty este utilizat de către 

utilizatori, pentru a putea obține date și informații cu privire la numărul de utilizatori unici ai website-ului, 

pentru a putea testa diferite module, inclusiv modificări de design și estetică a website-ului, precum și 

pentru a remedia erori tehnice ce ar putea să apară odată cu utilizarea website-ului de către utilizatori. 

Vă rugăm să rețineți faptul că anumite cookie-uri de performanță ar putea fi plasate de către terțe 

persoane (spre exemplu: Google Analytics). 
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Cookie-urile de funcționalitate sunt folosite pentru a vă putea furniza servicii personalizate, în funcție de 

necesitățile dvs, precum și pentru a configura website-ul Huma Beauty să își amintească preferințele 

dvs. de navigare, pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută. 

Folosim cookie-uri de funcționalitate în cazurile în care vă autentificați pe site utilizând contul dvs. de 

utilizator astfel încât vom afișa opțiunile corespunzătoare (Vezi cont, Ieșire etc), pentru a ne aminti dacă 

ați optat pentru anumite setări vizuale și de design (spre exemplu modificarea fontului, a mărimii și 

culorii acestuia etc), pentru a vă furniza conținut media, precum și pentru a ne aminti dacă ați configurat 

anumite setări, pentru a putea evita repetițiile inutile. 

Vă rugăm să rețineți faptul că anumite cookie-uri de funcționalitate ar putea fi plasate de către terțe 

persoane. (spre exemplu: Google LLC, Wordpress, WooCommerce etc). 

Cookie-urile de targetare sunt utilizate pentru a monitoriza activitatea dvs. pe website-ul Huma Beauty, 

precum și alte website-uri, aplicații și pagini din interiorul website-ului pe care le-ați accesat și vizitat, 

ceea ce ne va permite să vă afișăm pe website-ul nostru numai anunțuri și reclame relevante, conform 

cu preferințele și opțiunile dvs. 

Folosim cookie-uri de targetare în cazurile în care vom afișa anunțuri și reclame promoționale în interiorul 

website-ului Huma Beauty, pentru a putea îmbunătăți modul în care livrăm și afișăm reclame 

personalizate, precum și pentru a putea măsura gradul de eficiență a campaniilor promoționale. 

Manifestarea consimțământului privind utilizarea cookies. 

Huma Beauty respectă prevederile naționale și europene privind protecția datelor cu caracter personal 

și încurajează utilizatorii săi să își manifeste în toate cazurile în mod liber, expres, neîngrădit și neechivoc 

consimțământul propriu privind utilizarea cookie-urilor de către Huma Beauty. 

Înainte de a plasa cookie-uri pe dispozitivul tău îți solicităm în prealabil să îți manifești consimțământul 

în acest sens. Vă puteți manifesta în mod corespunzător consimțământul selectând butonul „SUNT DE 

ACORD” din panoul interactiv ce vi se va afișa de fiecare dată când accesați website-ul Huma Beauty 

pentru prima dată.  

În cazul în care nu sunteți de acord cu plasarea cookie-urilor de către Huma Beauty în dispozitivul dvs 

sau în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul exprimat anterior, vă rugăm să ștergeți, să 

blocați și să dezactivați cookie-urile prin intermediul navigatorului dvs. de internet.  

În cazul în care doriți să aflați mai multe informații despre cum puteți gestiona utilizarea cookie-urilor în 

navigatorul dvs. de internet, vă rugăm să consultați secțiunea de mai jos. 

Vă rugăm în continuare să rețineți faptul că dezactivarea cookie-urilor va afecta utilizarea și 

funcționalitatea corespunzătoare a website-ului Huma Beauty și ar putea chiar să vă restricționeze 

accesul la anumite funcții și/sau opțiuni esențiale.  

În plus, nu putem garanta nici faptul că datele dvs. cu caracter personal vor fi protejate pe deplin în 

timpul sesiunii dvs. de navigare pe website-ul nostru, în cazul în care nu veți permite plasarea cookie-

urilor recomandate de Huma Beauty. 
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Instrucțiuni privind ștergerea, blocarea și dezactivarea cookie-urilor 

Majoritatea navigatoarelor de internet permit utilizatorilor săi să controleze și să gestioneze utilizarea 

cookie-urilor. De obicei, navigatoarele de internet au o secțiune specială dedicată Cookie-urilor în panoul 

de Setări / Configurări. 

În orice caz, dacă veți înțelege să blocați toate cookie-urile (inclusiv pe cele necesare), acest lucru ar 

putea determina imposibilitatea dvs. de a accesa integral sau parțial anumite secțiuni ale website-ului 

Huma Beauty. Prin intermediul setărilor din cadrul navigatoarelor de internet, aveți posibilitatea de a 

bloca, dezactiva sau șterge aceste cookie-uri.  

Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care nu ați configurat navigatorul dvs. de internet să refuze utilizarea 

cookie-urilor, sistemul nostru va plasa cookie-uri de îndată ce accesați pentru prima dată website-ul 

Huma Beauty. De asemenea un panou interactiv vă va atenționa cu privire la utilizarea cookie-urilor de 

către Huma Beauty, caz în care vi se va solicita să vă manifestați consimțământul. 

Pentru a vă configura setările navigatorului de internet privind utilizarea cookie-urilor, aceste resurse v-

ar putea ajuta: 

a) În cazul în care navigatorul dvs. de internet este Google Chrome, accesați acest link. 

b) În cazul în care navigatorul dvs. de internet este Mozilla Firefox, accesați acest link. 

c) În cazul în care navigatorul dvs. de internet este Microsoft Edge, accesați acest link. 

d) În cazul în care navigatorul dvs. de internet este Opera, accesați acest link. 

 

Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri, inclusiv pentru a afla cum puteți identifica aceste 

cookie-uri și cum să le gestionați, vă rugăm să consultați următoarele resurse: 

a) https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.  

b) https://www.dataprotection.ro/?page=Cookies&lang=ro.  

 

LISTA DE COOKIE-URI UTILIZATE DE CĂTRE HUMA BEAUTY 

 

Nume tehnic 
Identificare 

cookie 

Scopul utilizării 

cookie 
Durata de viață Rezultat 

woocommerce_cart_hash  Introducere produse 

în coșul de 

cumpărături 

  

wp-settings-1  Setări interfață 

administrare site 

  

wp-settings-time-1  Setări interfață 

administrare site 

  

wp_woocommerce_session_  Sesiune de 

cumpărături prin 

intermediul 

WooCommerce 

  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro
https://support.mozilla.org/ro/kb/protectie-urmarire-imbunatatita-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.microsoft.com/ro-ro/microsoft-edge/%C8%99tergerea-modulelor-cookie-%C3%AEn-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
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Pentru a consulta modalitățile prin care Huma Beauty înțelege să colecteze și prelucreze datele dvs. cu 

caracter personal, precum și pentru a afla care sunt drepturile dvs. prevăzute de Regulamentul European 

nr.679/2016 și cum să vi le puteți exercita corespunzător, vă rugăm să consultați în prealabil și politica 

noastră de confidențialitate. 

De asemenea, pentru a vă exercita drepturile prevăzute de Regulamentul European nr.679/2016 privind 

protecția datelor sau pentru a adresa o cerere privind datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să 

contactați direct și în scris responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de 

corespondență electronică: contact@humabeauty.ro.  


