Polityka cookies Scallier Sp. z o.o.
Nasze strony internetowe używają plików cookies („ciasteczka”).
Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu
mobilnym, w czasie korzystania z serwisów internetowych i zapisywane przez przeglądarkę
wykorzystywaną przez Użytkownika. Serwery mogą odczytać te pliki przy każdorazowym połączeniu
się z tego urządzenia końcowego.
Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Nasza strona internetowa używa cookies w celu:
§
§
§
§

dostosowania treści stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych,
tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści, co pozwala ulepszać ich struktury
i zawartość,
personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,
utrzymania sesji Użytkownika,

Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
§

§

sesyjne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony,
np. umożliwiające utrzymanie sesji; sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi i są
przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
stornu internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
stałe pliki cookies , które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Na naszych stronach wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
§

§
§
§

§

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z
naszych stron internetowych;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich
pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają one zmian
konfiguracji w przeglądarce i na urządzeniu końcowym.

Commented [A1]: Uprzejmie proszę o weryfikację w
porozumieniu z administratorem strony, jakiego rodzaju cookies
Państwo wykorzystujecie na swojej stronie internetowej

Użytkownik ma możliwość samodzielnego kontrolowania plików cookies oraz usunięcia tych cookies,
które już zostały zapisane na urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych pozwala
wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. W tym celu należy w ustawieniach przeglądarki
wybrać opcję „Nie akceptuj cookies”. Może to jednak powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie
większości stron internetowych.
W niektórych przypadkach możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby w każdym przypadku
wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość
kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

