Polityka cookies
Korzystamy z plików cookies.
Pliki cookies („ciasteczka”) to drobne pliki tekstowe, tworzone automatycznie
przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
• dopasowania zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego
preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników
• -analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do
panujących trendów
• statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
• możliwości podejmowania działań marketingowych.
Nasza strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
•

Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony (poprzez wejście na
inną stronę lub wyłączenie przeglądarki).

•

Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez
użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Korzystający z naszej strony może w każdej
chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub
każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można
sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość
przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do
niektórych funkcji naszej strony internetowej.

W stosowanych przez Usługodawcę plikach cookies nie są zapisywane żadne dane osobowe Użytkowników
Serwisu. Użytkownik, który po raz pierwszy odwiedza Serwis, jest proszony o wyrażenie zgody na instalację
plików cookies, które są aktywowane wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody przez Użytkownika.
Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?
Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na
poniższych stronach:
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Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:
Pliki cookies w Android
Pliki cookies w iOS (Safari)

Dziękujemy za współpracę i życzymy miłego pobytu w Wiśle i w naszym Domku!

