
Termeni si conditii 

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESARA CITIREA SI ACCEPTAREA IN TOTALITATE A 

ACESTOR TERMENI SI CONDITII. VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE ACCEPTAREA 

INTEGRALA A ACESTOR TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.conferintamedlife.ro . 

Continutul website-lui www.conferitamedlife.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate 

drepturile sunt rezervate MedLife. Toate materialele (incluzand, fara limitari, toate articolele, textele, 

imaginile, logo-urile si design-ul) continute in acest site sunt protejate de legile dreptului de autor si 

nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fara acordul scris al MedLife. Este interzisa 

modificarea continutului acestor pagini, precum si copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, 

reproducerea, realizarea de creatii derivate din orice informatie sau serviciu obtinut de pe sau prin 

intermediul site-ului. 

Cu toate acestea, este posibila descarcarea sau copierea materialelor specifice disponibile in acest 

sens. Fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale, utilizarea lor in scopuri 

comerciale este interzisa. 

Pentru orice intrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteti contacta 

conferinta@medlife.ro. 

Pentru a raspunde intrebarilor utilizatorilor si pentru a obtine date referitoare la accesul pe site-ul 

nostru, poate fi necesara furnizarea de informatii cu caracter personal, cum ar fi e-mail-ul si numarul 

de telefon. Aceste informatii insa nu vor fi folosite pentru a transmite alte informatii despre serviciile 

evenimentului. 

MedLife se obliga sa asigure confidentialitatea vizitatorilor site-ului sau. Nu vor fi transmise catre 

terti nici un fel de informatii cu caracter personal, exceptie facand tertii parteneri care asigura buna 

functionare a acestui site. 

Pot fi furnizate catre terte persoane atat informatii de ordin general, trafic pe site, cat si alte 

informatii statistice care nu contin date cu caracter personal. 

 

 

Utilizare Cookies 

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta vizitatorilor mai multe              

informatii despre plasarea, utilizarea si administrarea modulelor "cookie" utilizate de          

site-ul www.conferintamedelife.ro  sau alte site-uri administrate de S.C. MedLife S.A. 

Puteti gasi in cele de mai jos detalii precum si alte linkuri cu informatii de interes general privind                  

utilizarea modulelor cookie. Va rugam sa cititi cu atentie informatiile de mai jos. In cazul in care doriti                  

sa aflati mai multe informatii prinvind utilizarea cookie-urilor ne puteti contacta la adresa de              

e-mail: contact@medlife.ro. 

http://www.conferitamedlife.ro/
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Cookies sunt fisiere de dimensiuni foarte mici stocate pe computerul dumneavoatra in momentul in              

care vizitati site-ul www.conferintamedlife.ro. Computerul dumneavoastra recunoaste si accepta        

automat aceste fisiere prin intermediul browserului utilizat. 

Fisierele de tip Cookie nu sunt periculoase si nu trebuie tratate de catre niciun utilizator precum un                 

virus sau un tip de fisier ce poate dauna computerului. Browser-ul utilizat permite setarea si limitarea                

colectarii de fisiere de tip Cookie. 

 

De ce utilizam cookie-uri ? 

Prin intermendiul modulelor cookie sunt stocate informatii comerciale si de marketing. Acest tip de              

fisier este utilizat in diferite scopuri: 

- pentru imbunatatirea permanenta a experientei de utilizare a site-ului www.conferintamedelife.ro  

- pentru a afla mai multe informatii despre modalitatea de interactiune a vizitatorilor cu continutul              

site-ului nostru 

- Cookie-urile ne ofera un feedback privind modul de utilizare al site-ului, ajutandu-ne la             

imbunatatirea permanenta a experientei de navigare in site-ul www.conferintamedlife.ro  

- Pentru analize web acest site utilizeaza serviciul Google Analytics. Acesta foloseste cookie-uri. In             

acest caz cookie-urile salveaza infrormatii despre utilizarea site-ului, numarul de pagini afisate,            

sursele din care vin vizitatorii site-ului si numarul de vizite, avand acelasi obiectiv de a imbunatati                

site-ul si experienta utilizatorilor 

- Pentru a imbunatati eficienta publicitatii online 

- Pentru optimizarea performantei site-ului (timp de incarcare a continutului) 

Cookie-urile nu pot fi folosite pentru a identifica persoanele fizice, acestea sunt utilizate exclusiv cu              

scop statistic. 

 

Durata de viata a unui cookie? 

Durata de stocare a unui cookie variaza in functie de obiectivul cu care acesta este plasat. 

- Cookie-urile de sesiune - sunt folosite pentru o singura sesiune fiind retinute doar pe durata unei                

singure vizite a site-ului de catre utilizator, nefiind stocate dupa ce utilizatorul a parasit site-ul. 

- Cookie-uri permanente - alte cookie-uri sunt stocate pe o durata mai lunga si sunt utilizate cand                

utilizatorul revine pe website. 

Toate aceste categorii de cookie-uri pot fi sterse de catre utilizator in orice moment prin intermediul                

setarilor browser-ului. Daca nu acceptati cookie-uri, nicio informatie nu va fi salvata. 

 

 

 

Cum pot fi oprite cookie-urile? 

Dezactivarea, refuzul de a accepta utilizarea cookie-urilor pot face anumite site-uri dificil de             

vizualizat. 
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Browserele actuale ofera utilizatorilor posibilitatea de a schimba si administra setarile privind            

utlizarea cookie-urilor. 

Puteti accesa aceste setari din meniul browserului pe care il utilizati. Pentru mai multe detalii privind                

administrarea cookie-urilor din browserul dumneavoastra puteti accesa sectiunea “Ajutor” a          

browserului. 

Pentru a afla mai multe detalii privind setarile broserelor uzuale, va sugeram sa accesati urmatoarele               

linkuri. 

- Setari Internet Explorer 

- Setari Firefox 

- Setari Chrome 

- Setari Safari 

Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre cookie-uri si modul de utilizate puteti consulta               

linkurile de mai jos: 

- http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 

- http://www.youronlinechoices.com/ro 

- OUG 13/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu            

caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. 
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