Polityka dotycząca ciasteczek
Informacje dotyczące wykorzystywania przez nas ciasteczek
Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka do odróżnienia Pani/Pana od
innych użytkowników naszej strony. Pomaga nam to zapewnić Panu/Pani komfortowe
przeglądanie naszej strony, a także pozwala nam ulepszać nasze strony. Kontynuując
przeglądanie naszych stron, zgadza się Pan/Pani na wykorzystywanie przez nas
ciasteczek.
Czym są ciasteczka?
Ciasteczko jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który przechowujemy w
Pana/Pani przeglądarce lub na dysku twardym Pana/Pani komputera, jeśli się
Pan/Pani na to zgodzi. Ciasteczka zawierają informacje, które są przekazywane na
dysk twardy Pana/Pani komputera.
Jakiego rodzaju ciasteczka znajdują się na naszych stronach internetowych?
Wykorzystujemy następujące ciasteczka:


Niezbędne ciasteczka. Są to ciasteczka wymagane do korzystania z naszych
stron internetowych. Są to m.in. ciasteczka umożliwiające Panu/Pani zalogowanie
się do zabezpieczonych obszarów na naszych stronach internetowych,
korzystanie z koszyka czy usług płatności elektronicznych.



Ciasteczka analityczne / dotyczące wydajności. (standardowe ciasteczka Google
Analytics)

Więcej informacji na temat poszczególnych ciasteczek, które wykorzystujemy, i
przykładowych celów, do jakich je wykorzystujemy, znajduje się w poniższej tabeli:
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Cel
To ciasteczko umożliwia zalogowanie się do zabezpieczonych obszarów na naszych stronach
internetowych, korzystanie z koszyka czy usług płatności elektronicznych. Przykłady celów, w
jakich można wykorzystać ciasteczko:


Do celów statystycznych np. oszacowania liczby naszych odwiedzających



dostosowania zawartości serwisów internetowych i aplikacji do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania z tych usług;



celów marketingowych

Prosimy zwrócić uwagę, że osoby trzecie (w tym między innymi sieci reklamowe i
dostawcy usług zewnętrznych, takich jak analiza ruchu internetowego) również mogą
wykorzystywać ciasteczka, nad którymi nie mamy kontroli. Takie ciasteczka to
prawdopodobnie ciasteczka analityczne / dotyczące wydajności albo ciasteczka
skierowane do określonego odbiorcy.
Czy mogę zablokować ciasteczka?
Ciasteczka blokuje się poprzez aktywowanie ustawienia w swojej przeglądarce
umożliwiające Panu/Pani odmówienie ustawienia wszystkich albo niektórych
ciasteczek.
Można się dowiedzieć więcej na temat ciasteczek, w tym na temat tego, jak
sprawdzić, które ciasteczka zostały ustawione oraz jak nimi zarządzać i je usuwać na
stronie www.aboutcookies.org,
http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka
http://jakwylaczyccookie.pl
http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html, lub
www.allaboutcookies.org.
W celu wycofania się ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach
internetowych należy odwiedzić http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Jak długo przechowuje się ciasteczka?
Z wyjątkiem najważniejszych ciasteczek wszystkie wygasną po 24 godzinach od
wizyty na naszej stornie internetowej.

