
Polityka prywatności

Poruszając się po naszej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu
cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać
poprawnie.
Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w
ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich
przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i
przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na
naszą stronę internetową sklepu. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie"
rozpoznać preferencje użytkownika.
Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia"
pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo
wygenerowany unikalny numer.

Pliki cookies są używane do:

- zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy
danych logowania,

- identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,

- zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu,
preferencji i kolorów,

- pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,'

- wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie
internetowej.

Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług,
produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, czy statystyki.
Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych
poufnych informacji.



Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez naszą stronę sklepu są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i
dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną
wartość
Nasz sklep internetowy. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia
nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji

korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.

Wykorzystywanie plików cookies

Wykorzystujemy Cookies własne w następujących celach:
Konfiguracji serwisu: - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, rozpoznania
- urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej,
dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,zapamiętania ustawień wybranych
- przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,zapamiętania historii
odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie: -
rozpoznania Użytkownika, który wcześniej korzystał z Serwisu,utrzymania sesji Użytkownika
Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,poprawnej konfiguracji wybranych

funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności
sesji przeglądarki,optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez

Administratora,
Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym rozpoznania Użytkownika
który w przeszłości korzystał z Serwisu, a obecnie korzysta ponownie i nie przeszedł
procesu logowania,



Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych:
- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie
lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym
komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron
internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości
korzystania z naszej strony www.

Pliki typu cookie niezbędne do zapewnienia poprawnego wyświetlania i korzystania ze
strony naszego sklepu.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies:

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 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 naszej stronie.


