POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Prawo do prywatności jest traktowane przez Administratora priorytetowo.
2. Administrator może gromadzić dane użytkowników Serwisu w dwojaki sposób:
a) podczas rejestracji w Serwisie, o ile aplikacja rejestracji będzie dostępna w Serwisie.
b) za pośrednictwem tzw. plików cookies.
3. Cookies to pliki, które zawierają dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje
na Państwa urządzeniu końcowym tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się ze
Stroną.
4. Strona wykorzystuje pliki cookies w celu:
a) umożliwienia prawidłowej prezentacji Strony na różnego typu urządzeniach
b) worzenia statystyk wykorzystywania Strony.
5. Stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) Sesyjne pliki cookie – pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane
m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub
zamknięcia przeglądarki,
b) Pliki cookie służące do analiz – pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z
witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny i
umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu,
c) Pliki cookie używane do targetowania – zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny
internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji
dostosowanych do ich preferencji.
6. Wykorzystywane przez Administratora cookies nie są szkodliwe dla urządzeń końcowych ani dla
Państwa i Państwa danych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych Państwa urządzeń końcowych.
Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania Państwa tożsamości.
7. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku urządzenia
końcowego. Oczywiście możecie Państwo zrezygnować ze stosowania wskazanych wyżej plików
cookies, jednak zwracamy uwagę, że dokonywane zmiany ustawień mogą spowodować zablokowanie
możliwości odwiedzania Strony, utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu.
8. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie cookies, zwracamy się z uprzejmą prośbą o
zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
9. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać korzystając z pomocy dotyczącej
obsługi Państwa przeglądarki.

