Polityka plików cookie
Nasza Strona internetowa korzysta z ciasteczek w celu odróżnienia Państwa od innych użytkowników
naszej Strony internetowej. Pomaga nam to zapewniać Państwu właściwe doznania w trakcie
przeglądanie naszej Strony internetowej, jak również ciągle ją doskonalić.
Ciasteczko jest niewielkim plikiem składającym się z liter i cyfr, który jest przechowywany w Państwa
przeglądarce lub na twardym dysku Państwa komputera lub urządzenia mobilnego, jeśli wyrażą
Państwo na to zgodę. Ciasteczka zawierają informacje, które są przenoszone na twardy dysk Państwa
komputera lub do urządzenie mobilnego.

Możemy używać następujących rodzajów ciasteczek:
• „niezbędne”: są absolutnie konieczne dla działania naszej Strony internetowej. Obejmują one na
przykład ciasteczka, które umożliwiają Państwu logowanie do zabezpieczonych obszarów naszej
Strony internetowej. Ciasteczek tego typu nie można wyłączyć;
• „statystyka” (analityczne): pozwalają nam rozpoznawać i zliczać odwiedzających stronę oraz
obserwować, jak odwiedzający poruszają się po naszej Stronie internetowej, gdy z niej korzystają.
Dzięki temu jesteśmy w stanie doskonalić działanie naszej Strony internetowej – na przykład
zapewniając, że odwiedzający łatwo znajdują to, czego szukają;
• „preferencje”: używane są do rozpoznawania Państwa, gdy powracają Państwo na naszą Stronę
internetową. Pozwala nam to personalizować nasze treści dla Państwa, zapamiętywać Państwa
preferencje (np. Państwa wybór języka i regionu);
• „marketing”: ciasteczka te zapisują Państwa wizytę na naszej Stronie internetowej, strony, jakie
Państwo odwiedzili, oraz linki, jakie Państwo kliknęli. Będziemy wykorzystywać te informacje do
dopasowywania naszej Strony internetowej.

Spółka ma obowiązek uzyskania Państwa zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookies, z
wyjątkiem plików cookies niezbędnych do umożliwienia korzystania Państwu ze strony internetowej.
Zgodę tą mogą Państwo wyrazić, włączając obsługę plików cookies w Państwa przeglądarce
internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych co do zasady zezwalają na używanie
i umieszczanie na nich plików cookies.

Mogą Państwo zablokować ciasteczko, aktywując odpowiednie ustawienia na swojej przeglądarce,
dzięki którym mogą Państwo odrzucać wszystkie lub niektóre ciasteczka. Jeśli jednak ustawienie
przeglądarki będzie blokować wszystkie ciasteczka (włącznie z koniecznymi), mogą Państwo nie być w
stanie zapoznać się z treściami umieszczonymi w różnych obszarach naszej Strony internetowej.
Więcej informacji na temat ciasteczek i sposobów ich blokowania i usuwania znajdą Państwo na
stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/

