POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI
S.C. QUICK BEST FOOD S.R.L.cu sediul in Str. Golovita nr. 1, etaj 1, cam. 5, sector 1,
Bucuresti ☎ 021 2222 125, http://www.fooda.ro/ avand CIF 29459401 si numar de
inregistrare in Reg. Com. J40/14979/2011, Capital social 10000 Lei, cont deschis la BANCA
ROMÂNEASCA - Sucursala Victoria, cont IBAN RO11BRMA0999100049499678 – RON,
✉ contact@fooda.ro.
Siteul web http://www.fooda.ro/ apartine si este administrate de catre S.C. QUICK BEST
FOOD S.R.L., companie romaneasca, care poate fi contactata in urmatorele moduri:
 E-mail contact@fooda.ro
 Telefonic 021 2222 125
 La adresa Str. Goloviţa nr. 1 et. 1, cam. 5, Sector 1 Bucureşti
Cookies:
In ideea de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor nostri, SC QUICK BEST FOOD
SRL poate folosi cookieuri pentru a facilita stocarea si urmarirea preferintelor dvs. Spre
exemplu, putem folosi cookieuri pentru a va putea identifica si pentru a va putea furniza
informatii si servicii bazate pe preferintele pe care vi le-ati exprimat in vizitele dvs.
anterioare. De asemenea, retele terte de publicitate online pot folosi cookieuri pentru a putea
adapta mesajele publicitare in functie de preferintele dvs. Cookieurile sunt fisiere de tip .txt,
oferite browserului dvs. de un server web si stocate apoi pe hard-discul computerului dvs.
Folosirea cookieurilor este un standard actual la multe dintre siteurile importante pe care le
vizitati. Majoritatea browserelor sunt setate sa accepte cookieuri. Daca insa preferati acest
lucru, puteti reseta browserul dvs. fie sa va anunte ori de cate ori primiti cate un cookie fie sa
refuze chiar acceptarea cookieurilor. Trebuie insa sa aflati ca unele sectiuni ale siteului
nostru nu vor putea fi vizualizate normal daca ati setat browserul dvs. sa respinga
cookieurile.
Trebuie de asemenea sa retineti ca ori de cate ori dezvaluiti in mod voluntar informatii
personale in mediul de comunicare online, ca forumurile online, programul de e-mail,
programul de FTP, grupurile de discutii, serviciile de chat, informatia dezvaluita de dvs.
poate fi usor colectata si folosita de persoane neautorizate. De exemplu, acest lucru ete
posibil in situatia in care browserul se conecteazalaserver folosind o retea
necriptata/nesecurizata- cum e cazul anumitor retele wi-fi. Desi SC QUICK BEST FOOD
SRL face tot posibilul sa protejeze informatia dvs. personala, SC QUICK BEST FOOD SRL
nu va poate asigura sau garanta securitatea oricarui tip de informatie pe care ni-l transmiteti,
astfel incat transmiterea informatiei intr-un mediu inadecvat se face pe propriul dvs. risc.
Trebuie sa intelegeti de asemenea ca sunteti unicul responsabil pentru mentinerea secretului
informatiilor (parole, nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care le-ati dobandit ca
urmare a folosirii serviciilor oferite de noi.
Cookie-urile NU sunt virusi si nu colecteaza date cu caracter personal.

