POLITYKA PRYWATNOŚCI "COOKIES"
Czym są pliki "cookies"?
Pliki "cookies" to dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe
zawarte w protokole HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol), który
służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką
internetową. Pliki "cookies" przechowywane są na urządzeniach
końcowych użytkownika (komputerach, telefonach, urządzeniach
mobilnych itp.) i są przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie oraz
przeglądarkę internetową użytkownika i odpowiednio wyświetlić
zawartość strony internetowej. Pliki "Cookies" zazwyczaj zawierają
adres strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używane są w celu:








udostępnienia niektórych treści i funkcjonalności strony
internetowej;
lepszego dopasowania strony internetowej do potrzeb
użytkownika;
prezentacji reklam w tym naszych ofert lub wyświetlania
okienek typu PopUp;
identyfikacji przeglądarki lub urządzenia użytkownika.

Polityka Prywatności a pliki "cookies"
Pliki "cookies" zbierają różnego rodzaju informacje, które co do
zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na
identyfikację użytkownika).

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem
technologii "cookies" jest możliwe na podstawie wyrażenia przez
użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne
oprogramowanie zainstalowane na komputerze bądź innym
urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na
umieszczanie plików "cookies" na takim urządzeniu, a tym samym na
zbieranie informacji o Użytkowniku.
Informacje pozyskane za pomocą technologii plików "cookies" mogą
być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na
ich wykorzystanie podczas kolejnych wizyt użytkownika.
Jakie pliki "cookies" wykorzystujemy?
Na stronie internetowej używane są dwa rodzaje plików "cookies":




sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu
mobilnym użytkownika do momentu wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas
określony w parametrach plików "cookies" lub do momentu ich
ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Blokowanie plików "cookies"
Każdy użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób
korzystania z plików "cookies" w taki sposób, aby blokować obsługę
plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki
"cookies" wykorzystywane na stronie internetowej nie są szkodliwe
ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego
wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich
obsługi w przeglądarkach. Blokowanie plików "cookies", może
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej.
Więcej informacji o plikach "cookies" i wykorzystywaniu ich
technologii uzyskasz pod linkiem: www.wszystkoociasteczkach.pl

