POLITYKA COOKIES

Polityka Cookies
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego urządzenia, w celu
przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie w
naszym serwisie – (dalej: Serwis).
Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą.
Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:




sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.

Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:




własne – ustawiane przez serwery internetowe naszego Serwisu,
osób trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasz Serwis.

Używamy plików cookies w następujących celach:
Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisu (analityczne cookies)
Używamy plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics) w celu liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie
funkcjonalności Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje
pozwalają nam analizować wydajność Serwisu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.
Śledzenie aktywności w Serwisie (analityczne cookies)
Używamy własnych plików cookies w celu Twojej identyfikacji na potrzeby analizy Twojej aktywności w Serwisie, określenia
jakie czynności podejmowałeś na Serwisie. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej dopasować komunikaty
marketingowe do Twoich preferencji i zainteresowań.
Wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich preferencji (reklamowe cookies)
Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords) są wykorzystywane w celu prowadzenia
kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie,
jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasz Serwis. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś nasz Serwis i jakie aktywności tam
wykonywałeś wykonałeś. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio
konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki
internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies naszych lub osób trzecich nie możemy zagwarantować
poprawnego działania Serwisu.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Serwisie chciałbyś je
skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki
internetowej.

