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Politica Cookie 

Acest website http://www.phosagro.com/ro folosește cookie-uri proprii tehnice si de marketing, 

precum si ale unor terte parti, pentru a va putea oferi o experienta buna de navigare. Cookie-urile 

contribuie la îmbunătățirea caracteristicilor de performanță ale site-ului web, îl fac mai ușor de 

utilizat, colectează informații despre accesari și ne permit să luăm măsuri pentru îmbunătățirea site-

ului web. 

Majoritatea browserelor de internet acceptă cookie-uri în mod implicit. Utilizatorii pot modifica 

manual setările browserului pentru a bloca, restricționa cookie-urile sau pentru a configura 

notificările cookie-urilor. Dacă utilizați mai multe dispozitive (tabletă, smartphone, computer etc.) vă 

rugăm să vă asigurați că setările cookie-urilor sunt setate la preferințele dvs. pe toate browserele. 

Consultați manualul browserului pentru instrucțiuni suplimentare despre setările cookie-urilor. 

Continuând să navigați sau să utilizați http://www.phosagro.com/ro, sunteți de acord cu Politica 

noastră privind cookie-urile și va dați consimțământul pentru a transfera date despre dvs. obținute 

cu cookie-uri, către terți. 

Dacă nu acceptați politica noastră privind cookie-urile, puteți schimba setările browserului sau opri 

navigarea pe site-ul nostru. Blocarea tuturor cookie-urilor (inclusiv a celor importante) poate 

restricționa accesul la site-ul nostru web sau la unele secțiuni ale acestuia. 

Pentru a afla cum să modificați setările cookie-urilor, accesati aceste linkuri: 

• Chrome 

• Internet Explorer 

• Opera  

• Firefox  

• Safari  

 

Pentru a afla cum să nu mai primiți publicitate direcționată, accesati aceste linkuri: 

• Dacă vă aflați în Uniunea Europeană 

• Dacă vă aflați în orice altă țară 

Cookie-urile sunt mici fișiere text generate de un site web și stocate în browserul dumneavoastra de 

internet, pe computer sau pe dispozitivul dumneavoastra mobil. 
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Consultați informațiile de mai jos pentru a afla mai multe despre tipurile de cookie-uri pe care le 

folosim pe site-ul nostru web. 

Cookie de sesiune 

Cookie-uri temporare care există numai în timpul în care utilizați site-ul web. 

Cookie-uri persistente 

Rămân pe dispozitivul dumneavoastră după ce ați vizitat site-ul nostru web (cu excepția cazului în 

care le ștergeți). 

Cookie-uri funcționale 

Înregistrează informații despre alegerile pe care le-ați făcut, inclusiv dimensiunea textului. De 

asemenea, acestea ne permit să vă recunoaștem și să adaptăm site-ul web pentru a se potrivi 

nevoilor dumneavoastră. 

Cookie-uri de colectare a informațiilor 

Colectează și stochează informații despre experiența dumneavoastră de navigare, inclusiv site-urile 

web pe care le vizitați. Aceste fișiere nu colectează informații personale de identitate. Informațiile 

colectate sunt stocate în așa fel încât să asigure anonimatul. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a 

îmbunătăți performanța site-ului web. 

Cookie-uri care sunt utilizate pentru a analiza utilizarea site-ului web 

Află numărul de vizitatori și urmărește activitatea acestora pe site. Aceste informații ne ajută să 

identificăm cele mai populare secțiuni ale site-ului web și să le optimizăm pentru a facilita accesul 

utilizatorilor la informațiile solicitate. Facem site-ul nostru mai ușor de utilizat testând diverse funcții 

și parametri. 

Pentru a afla cum utilizează cookie-urile partenerii noștri, vizitați site-urile web făcând clic pe link-

urile de mai jos. De asemenea, oferim link-uri pe care le puteți utiliza pentru a restricționa cookie-

urile terților. 

Folosim Google Analytics și Yandex Metrics, care ne permit să analizăm activitatea vizitatorilor noștri 

și să îmbunătățim performanța site-ului. Datele primite de aceste servicii sunt anonime și nu 

colectează informații personale ale vizitatorilor (adică nu identifică vizitatorii noștri). 

Putem folosi datele obținute împreună cu terți - partenerii noștri - pentru a îmbunătăți performanța 

site-ului nostru web și a secțiunilor sale individuale. 

Google 



  
 

 
PhosAgro Balkans SRL    ONRC: J23/3051/2020 

Bld. Pipera, nr. 1B, 077190    CIF: RO42820170 

Cubic Center     Bank:  Citibank Europe plc, Dublin, Romania branch 

Voluntari, Ilfov     IBAN:  RO86CITI0000000000093025 

Ne permite să evaluăm eficiența anunțurilor noastre plasate prin Google. 

Cum folosește Google cookie-urile în reclame 

Politica de confidențialitate Google 

Google Analytics 

Ne permite să analizăm performanța site-ului nostru web și să primim statistici despre vizite. Urmați 
acest link pentru a bloca Google Analytics: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB 

Yandex 

Ne permite să evaluăm eficiența anunțurilor noastre plasate prin Yandex.  

Politica de confidențialitate Yandex 

Yandex.Metrics 

Condiții de utilizare a API-ului Yandex.Metrics: 

https://yandex.ru/legal/metrica_api/?lang=en 

Declarație de conformitate GDPR 

https://metrika.yandex.ru/about/info/gdpr 

 


