
POLITYKA PRYWATNO ŚCI COOKIES

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.

Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy?

Stosujemy cookies stałe, czyli pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Nasza
witryna korzysta tylko z własnego cookie służącego do zapamiętania wyboru użytkownika
dotyczącego paska informacyjnego o cookies i z cookies zawnętrzenej firmy - narzędzia do analiz
Google Analytics.
Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do śledzenia działań użytkowników witryny.
Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego,
czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.
Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookies pomiędzy domenami. Więcej
informacji można znaleźć w Polityce prywatności Google.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania
zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o
geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji.
Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować
statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę
odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację na naszej
stronie.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies.

Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików
cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików
cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo
oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie
plików cookies. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na
urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies
można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron
internetowych) lub korzystając z poniższych linków:

● InternetExplorer
● Firefox


