Polityka Prywatnoci
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) s plikami tekstowymi, które przechowywane s w urzdzeniu kocowym uytkownika
serwisu. Przeznaczone s do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawieraj nazw
strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na
urzdzeniu kocowym.
3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczajcym na urzdzeniu
kocowym swojego uytkownika pliki cookies oraz majcym do nich dostp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a. dopasowania zawartoci strony internetowej do indywidualnych preferencji uytkownika,
przede wszystkim pliki te rozpoznaj jego urzdzenie, aby zgodnie z jego preferencjami
wywietli stron;
b. przygotowywania statystyk pomagajcych poznaniu preferencji i zachowa uytkowników,
analiza tych statystyk jest anonimowa i umoliwia dostosowanie zawartoci i wygldu
serwisu do panujcych trendów, statystyki stosuje si te do oceny popularnoci strony;
c. moliwoci logowania do serwisu;
d. utrzymania logowania uytkownika na kadej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stae. Pliki sesyjne s
tymczasowe, przechowuje si je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejcie na inn
stron, wylogowanie lub wyczenie przegldarki). Pliki stae przechowywane s w urzdzeniu
kocowym uytkownika do czasu ich usunicia przez uytkownika lub przez czas wynikajcy z ich
ustawie.
6. Uytkownik moe w kadej chwili dokona zmiany ustawie swojej przegldarki, aby zablokowa obsug
plików (cookies) lub kadorazowo uzyskiwa informacje o ich umieszczeniu w swoim urzdzeniu.
Inne dostpne opcje mona sprawdzi w ustawieniach swojej przegldarki internetowej. Naley
pamita, e wikszo przegldarek domylnie jest ustawione na akceptacj zapisu plików (cookies)w
urzdzeniu kocowym.
7. Operator Serwisu informuje, e zmiany ustawie w przegldarce internetowej uytkownika mog
ograniczy dostp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urzdzeniu kocowym uytkownika) mog
by udostpnione jego partnerom oraz wspópracujcym z nim reklamodawc.
9. Informacje dotyczce ustawie przegldarek internetowych dostpne s w jej menu (pomoc) lub na
stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegóowe informacje na temat plików (cookies) dostpne s na stronie ciasteczka.org.
pl

ródo pochodzenia ciasteczka.org.pl

