INFORMACJA DOTYCZĄCA COOKIES
CO TO JEST COOKIE?
Cookie, to mały plik tekstowy, zapisywany przez stronę internetową na komputerze,
telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu użytkownika, zawierający dane na temat
korzystania przez użytkownika ze tej strony. Cookies są potrzebne, w celu ułatwienia
korzystania ze strony i sprawienia, by stała się bardziej przyjazna użytkownikowi.
Cookies nie są szkodliwe dla komputera.
DO CZEGO UŻYWANE SĄ COOKIES NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ?
Cookies, to istotny element działania naszej strony internetowej. Głównym celem
cookies jest ulepszanie doświadczenia użytkowania przy korzystaniu ze strony
internetowej. Cookies pomagają nam, na przykład, w identyfikacji użytkowni ka (jeśli
zarejestrowany jest on/ona na naszej stronie internetowej), w zapamiętaniu jego/jej
preferencji (język, rynek , itd.) w czasie korzystania ze strony oraz podczas jego
przyszłych wizyt, w zarządzaniu jego/jej koszykiem zakupów, w realizacji zakup ów online,
itd. Informacja zebrana prz z cookies pozwala nam ponadto ulepszać stronę
internetową za pomocą szacowanych danych, dotyczących statystyk i wzorów
użytkowania, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników,
przyspieszenia wyszukiwania, itd.
KTO KORZYSTA Z INFORMACJI PRZECHOWYWANYCH W COOKIES?
Dane przechowywane w cookies naszej strony internetowej używane są wyłącznie
przez nas, z wyjątkiem Google Analytics, które są używane i których zarządzaniem w
celach statystycznych zajmuje się Google i my oraz cookie dotyczące analizy transakcji
płatniczych, generowane tylko wtedy, jeśli dokonywane są zakupy i którego analizą
zajmuje się zewnętrzna firma, w celu zapewnienia dostatecznych gwarancji,
niezbędnych przy realizacji transakcji płatniczych.
CZY MOŻNA WYŁĄCZYĆ UŻYWANIE COOKIES?
Tak, cookies można wyłączyć. Jednak po zastosowaniu takich ustawień, możliwe że
użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści naszej strony internetowej,
korzystanie z niej może być mniej wydajne lub też użytkownik nie będzie mógł
skorzystać z którejś z naszych usług. Jeśli użytkownik woli ograniczyć, zablokować lub
usunąć cookies ze strony internetowej, może tego dokonać w ustawieniach
przeglądarki. Parametry mogą się różnić w zależności od przeglądarki, jednak zwykle
ustawienia cookies znajdują się w menu „Preferencje” lub „Narzędzia”. Aby dowiedzieć
się więcej o ustawieniach cookies swojej przeglądarki, zalecamy skorzystać z menu
„Pomoc” przeglądarki.

