POLITYKA COOKIES
I.

Podstawowe informacje o plikach cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies to małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy
wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wizytach w serwisie internetowym. Pliki cookies
zwykle nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Wyróżniamy trzy rodzaje plików cookies:
1.

Sesyjne – tymczasowo przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zamknięcia przeglądarki. Są to pliki
niezbędne do poprawnego działania niektórych aplikacji i funkcjonalności;
Stałe – ułatwiają korzystanie ze stron internetowych (zapamiętują preferencję użytkownika). Pozostają w pamięci
przeglądarki przez dłuższy czas;
Podmiotów zewnętrznych – pochodzą np. z serwerów reklamowych lub serwerów dostawców usług współpracujących
z właścicielem strony internetowej. Zwykle pozwalają na dostosowanie reklamy do użytkownika oraz pozwalają ocenić
skuteczność reklam.

2.
3.

Jeżeli powyższa informacja Państwa zainteresowała i chcą Państwo poznać szczegółowe zasady działania plików cookies,
zachęcamy do lektury informacji o plikach cookies na Wikipedii. Informacje o plikach cookies znajdą Państwo również na stronie
wszystkoociasteczkach.pl. Zachęcamy również do kontaktu w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
II.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies. Informacje o narzędziach podmiotów trzecich.

W zależności od Państwa decyzji, mogą Państwo zgodzić się na stosowanie plików cookies do następujących celów:
Cel
Niezbędne
Preferencje
Statystyka
Marketing

Przykładowe zastosowanie plików cookies
Przyczyniają się do zapewnienia odpowiedniego stopnia użyteczności strony. Umożliwiają korzystanie
z podstawowych funkcji strony takich jak nawigacja na stronie. Zapewniają również odpowiedni poziom
bezpieczeństwa. Są zawsze aktywne.
Przechowują informacje o ustawieniach wybranych przez użytkownika strony internetowej. Przykładowo:
„NID” oraz „cookies_accepted”.
Pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, poprzez zbieranie
informacji i generowanie raportów ze statystykami. Te pliki cookies mogą również w powiązaniu z innymi
plikami cookies pozwalać na wyświetlanie bardziej trafnych reklam. Przykładowo: „_ga”.
Pozwalają dostosowywać reklamy do użytkowników oraz uzyskiwać raporty o skuteczności kampanii
reklamowej. Przykładowo: „IDE”, „NID”, „ANID” oraz „SID”.

W zależności od Państwa zgody, możemy wykorzystywać następujące narzędzia dostarczane przez podmioty trzecie:
Google Analytics, którego dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Narzędzie
służy do tworzenia statystyk oraz w celach marketingowych. Ich analiza umożliwia Administratorowi optymalizację strony
internetowej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami działania narzędzia Google Analytics
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Pixel Facebooka, którego dostawcą jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
Narzędzie służy do kierowania reklam w serwisie Facebook. Kierowanie reklam umożliwia prowadzenie marketingu usług
własnych. Reklamy te są kierowane w oparciu o Państwa wizytę na stronie internetowej Administratora. Zachęcamy do
zapoznania
się
ze
szczegółowymi
zasadami
stosowania
narzędzia
Pixel
Facebooka
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142
III.

Możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą
ustawień oprogramowania

Warunki przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików cookies możliwe są do określenia za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa urządzeniu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dla
najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
1.
2.
3.
4.
5.

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefoxdesktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi
+ciasteczek
Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
Safari https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Internet Explorer https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

