POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Mechanizm cookies
Podczas przeglądania stron internetowych, stosownie do ustawień przeglądarki oraz udzielonej
zgody, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany plik lub kilka
plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami mającymi na celu
przybliżenie tematyki plików cookies.
Plikami cookies są dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery
na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym
połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych(przeglądarka) dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
użytkownika w sposób domyślny. Użytkownicy serwisu (strony internetowej) mogą w każdej
chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w
urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje na temat jak
zmienić warunki przechowywania lub utrzymywania plików cookies (zależnie od używanej
przeglądarki)znajdziecie Państwo tutaj:
- w przeglądarce Mozilla Firefox
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Safari
Niedokonanie zmian w ustawieniach w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w
urządzeniu końcowym użytkownika a w związku z tym będziemy przechowywać informacje w
urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania
cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszego
serwisu internetowego.
Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:
konfiguracji serwisu - umożliwienia ustawienia funkcji i usług w serwisie internetowym
uwierzytelnienia - umożliwienie informowania gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu
witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje przechowywania danych sesyjnych (po
zakończeniu sesji wygasa)
2. Stosujemy następujące kategorie plików cookies na naszych stronach:
Wewnętrzne - zakładane przez nasz serwis w celu jego prawidłowego działania
Identyfikacyjne - zakładane przez nasz serwis w celu identyfikacji sesji i logowania użytkownika
Zewnętrzne - zakładane przez partnerów naszego serwisu takich jak np. Google służące m.in.
analizowaniu ruchu na stronie, badaniu jego źródeł oraz akcji wykonywanych przez użytkowników,
prowadzeniu kampanii reklamowych
3. Kontakt
W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt na
adres siedziby firmy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@koba.pl
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie
zgody na wykorzystywanie plikówcookies uznaje się odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki.
Dodatkowe informacje na temat plików cookies można znaleźć na stronie
www.wszystkoociasteczkach.pl

