POLITIKO DE PRIVATECO
1. La agmaniero de kuketoj [cookies]
Kiam vidanta retpaĝojn laŭ via retumilo agordojn kaj koncedita permeso, la uzanto de
komputilo (fina aparato) povas esti savitaj dosieron aŭ kuketojn. Bonvolu legi la sekvan
informon celanta alportante la temo kuketojn.
Kuketojn kiuj estas portantoj de informoj, precipe tekstaj dosieroj stokitaj de serviloj la
uzanto terminalan aparato kiu serviloj povas legi ĉiun tempon vi konektas la aparaton al la
fino. Programaro por foliumi la retejo (foliumilo) estas permesita stoki kuketojn sur la uzanto
terminalan aparato defaŭlte. Uzantoj de la retejo (retpaĝojn) povas en ajna momento ŝanĝi la
agordojn por kuketojn. Tiuj agordoj povas esti ŝanĝitaj en aparta en tia maniero kiel por bloki
la aŭtomatan uzadon de kuketojn en via retumilo aŭ informi ilin ĉiufoje kiam vi eniros en la
fina teamo de uzanto paĝaro. Por detaloj de kiel ŝanĝi la kondiĉoj de stokado aŭ bontenado de
kuketoj (depende de via retumilo) vi povas trovi ĉi tie:
- Mozilla Firefox
- Interreto Explorer
- Chrome
- Safari
Ne estas ŝanĝoj en la agordoj en la gamo de kuketoj estas kiu estos inkludita en la uzanto
terminalan aparato kaj do oni stokas la informon en la fina teamo de uzanto kaj aliro al ĉi tiu
informo. Malŝalti la uzon de kuketoj eble tamen kaŭzas malfacilaĵojn en la uzado de iuj servoj
tra nia paĝaro.
Kuketoj estas uzataj precipe al: ejo agordo - permesi opcio funkcioj kaj servoj en la retejo
autenticación - ebligante informitaj kiam uzanto estas ensalutinta, do via retejo povas montri
rilatajn informojn kaj datumojn stokado funkcioj sesio (post la kunsido eksvalidiĝi).
2. Ni uzos la sekvajn kategoriojn de kuketoj en nia paĝaro:
Interna - establita de nia kliento por lia ĝentila funkciado Identigo - establita de nia servo por
identigi la kunsido kaj uzanto ensaluto Eksteraj - fondita de nia servo partneroj kiel. Google
por, inter aliaj, analizi trafiko en retpaĝo, studas la fontojn kaj agoj realigitaj de uzantoj,
efektivigante publikeco kampanjoj.
3. Kontaktoj
Se vi havas demandojn pri tiu privateca politiko, bonvolu kontakti la negoco adreso aŭ per
retpoŝto al la adreso bok@koba.pl Bonvolu ankaŭ rimarkas, ke, laŭ la kondiĉoj de la
Telekomunikadoj Leĝo de la interkonsento pri la uzo de kuketoj, ĝi konsideras taŭga por
agordi la retumilo. Pliaj informoj pri kuketoj troveblas ĉe www.wszystkoociasteczkach.pl

