POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU DESIGNBYSLIWKANALECZOWSKA.PL
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji
na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji możliwości
przeglądania strony serwisu designbysliwkanaleczowska.pl
1. Nasza strona automatycznie zbiera informacje zawarte wyłącznie w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) zawierają informacje o nazwie strony internetowej,
unikalnym numerze oraz czasie ich przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika
strony, zapisywane i odczytywane przez strony internetowe, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych serwisu.
2. KORE sp. z o.o., zwana dalej administratorem strony, jest podmiotem zamieszczającym pliki
cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz mającym do nich dostęp.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) poprawnej adaptacji zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji
strony internetowej. Pliki cookies przede wszystkim umożliwiają
rozpoznanie urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlanie strony internetowej,
dopasowanej do poszczególnych potrzeb Użytkownika;
b) tworzenia statystyk, obrazujących, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony
internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie jej struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi
każdorazowo wpisywać loginu i hasła.
4. Na stronie zastosowano tymczasowe pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
przeglądarki internetowej oraz stałe pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
5. Zastosowane w serwisie pliki cookies pozwalają na:
a) korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
d)

zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego
zainteresowań.

6. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, przy
czym administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane
również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców oraz
partnerów.
8. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można
znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

