POLITYKA COOKIES
1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika,
używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies
są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości
użytkowników a jedynie ich urządzeń.
2. Webcumulus używa na stronie www.szklanydecor.pl plików typu cookies do rozpoznawania i
zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne
potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego
wymagań.
11. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez SZKLANYDECOR.PL NOWOCZESNE USŁUGI SZKLARSKIE
TOMASZ SAŁAŃSK również do celów:
- statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy
serwisów i odwiedzin użytkowników;
- pomaga również zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
- prezentacji reklam na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na
danym urządzeniu końcowym. Prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania
Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z
gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
- dostosowywania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
12. Używając Cookies na stronie www.szklanydecor.pl nigdy nie identyfikujemy tożsamości
Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Cookies. Dane eksploatacyjne (dane o
zachowaniu Użytkowników na stronie www.szklanydecor.pl) zbierane przy użyciu Cookies lub innych
podobnych technologii mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wiek, płeć,
wielkość miejscowości) podanymi nam przez Użytkowników przy wypełnianiu formularzy. W takim
wypadku, zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika
(anonimizacja) i przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub
wynikający z przepisów.
13. Na stronie www.szklanydecor.pl mogą być stosowane Cookies sesyjne oraz stałe. Te pierwsze
pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony. Cookies stałe pozostają na
Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je
usuniesz.
14. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego
urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania
plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do
utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej www.szklanydecor.pl.

