POLITYKA COOKIE
Czym są cookies (ciasteczka)?
To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy,
który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego
korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
W jaki sposób korzystamy z cookies?
Korzystamy z cookies do administrowania stroną internetową, śledzenia ruchu użytkowników na stronie .
Pozwala nam to na dostosowanie strony do potrzeb użytkownika . Nasze cookies nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Dane z cookies przekazywane są zgodnie z polityką prywatności
Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie
chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Można je też
likwidować, usuwając z „historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej strony.
Cel:
- ochrona użytkownika
- zapobieganie oszustwom
- pełne korzystanie ze strony i systemu oraz pełnej gamy produktów
- statystyka odwiedzin strony
- badanie profilu i preferencji klienta
- jakość strony
- urozmaicanie oferty
Stosowane rodzaje cookies:
• Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
• Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
• Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej
sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
• Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich
ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
Zgoda na używanie cookies.
Zawsze przed każdym użytkowanie strony musisz wyrazić zgode na cookies , jeżeli jednak tego nie zrobisz a
dalej pozostajesz na naszej stronie uznajemy to za zgodę na cookies
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania
oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i
urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
Jak wyłączyć pliki cookies?
Pliki cookie to niewielkie informacje zapisywane i odczytywane przez strony internetowe w używanej przez
Ciebie przeglądarce internetowej.
W większości przeglądarek sposób wyłączenia plików cookie można opisać następująco:
1. Otwórz menu przeglądarki
2. Wybierz Ustawienia
3. Wybierz Ustawienia zaawansowane lub Bezpieczeństwo i Prywatność
4. Ustaw blokadę na pliki cookie
5. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z
narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
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Wymagania Serwisu
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe
działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku
gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
Zmiany w Polityce Cookie
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
Polityka cookies oraz każda jej aktualizacja obowiązuje z chwilą jej publikacji.
Dotychczasowe polityki cookies dostępne są w zakładce archiwum
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