Polityka dotycząca cookies
sklepu internetowego Swiece-Zaplonowe.pl

Strona internetowa Swiece-Zaplonowe.pl (zwana dalej Serwisem) korzysta z plików cookies (pol.:
ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Istnieje
możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to
oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Serwisu nie będą działać poprawnie. Jeżeli nie zgadzasz się na
używanie przez nas ciasteczek, powinieneś w odpowiedni sposób zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
I. Czym są cookies (ciasteczka)?
To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy
i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas
przeglądania stron internetowych.
W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów
internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji (np. podczas logowania).
Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość
użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Cookies nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – w szczególności tą
drogą nie jest możliwe przedostawanie się wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego.
II. Do czego używamy ciasteczek?
Swiece-Zaplonowe.pl wykorzystuje Cookies Własne w celach:






dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z
Serwisu; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej
podstronie internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu,
zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
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Swiece-Zaplonowe.pl wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celach:



zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
wykorzystywania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA],
plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], Facebook.com
[administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
pinterest.com [administrator cookies: Pinterest Inc z siedzibą w USA], blip.pl [administrator
cookies: GG Network z siedzibą w Warszawie].

III. Jakie cookies swiece-zaplonowe.pl?
Swiece-Zaplonowe.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies: sesyjne oraz trwałe. Te pierwsze pozostają na
urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki; zapisane informacje są
wówczas trwale usunięte z pamięci urządzenia. Cookies trwałe są przechowywane na urządzeniu
użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia z urządzenia użytkownika.
IV. W jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące cookies albo je usunąć?
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając
warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany
ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu
użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej Serwisu.
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