POLITYKA KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE
P.P.U.H. Górak Dariusz, 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 19/46 („my”, „nas” lub „nasz”) korzysta
z plików cookie i innych technologii monitorujących, aby: (i) poszerzyć swoją wiedzę o tym,
jak użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej („Witryna”) oraz (ii) poprawić jakość Twojego
doświadczenia wynikającego z interakcji z nami w sieci. Niniejsza Polityka korzystania z plików cookie
zawiera informacje o tych technologiach i ich obsłudze.

1. Pliki cookie i inne technologie monitorujące: Definicja
Plik „cookie” jest plikiem tekstowym, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego
lub innego urządzenia połączonego z Internetem, aby zidentyfikować przeglądarkę odwiedzającego
bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny,
z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowaną unikatową cyfrę lub inną
zmienną.
Możemy wykorzystywać inne technologie, w tym JavaScript, które w niektórych przypadkach
współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami z naszą Witryną, aby umożliwić identyfikację
Twojego urządzenia. Te inne technologie pozwalają uaktywnić określone funkcje na naszej Witrynie.
Możemy także korzystać z określonych technologii w celu określenia, czy otworzyłeś/otworzyłaś
wiadomość e-mail lub kliknąłeś/kliknęłaś na link w niej umieszczony.

2. Jak korzystamy z plików cookie
W czasie korzystania z naszych usług sieciowych, zarówno my, jak i inne podmioty (takie jak nasze sieci
reklamowe) mogą pozyskiwać informacje o użytkownikach na temat korzystania przez nich z sieci,
korzystania z sieci w czasie oraz korzystania z witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Są różne cele
korzystania przez nas z plików cookie. Przykładowo prowadzimy monitoring łącznej liczby
odwiedzających naszą Witrynę – na zasadach anonimowych i zagregowanych.
Technologie monitorujące mogą mieć charakter trwały (tj. pliki pozostają na Twoim komputerze
lub urządzeniu aż do czasu, gdy je wykasujesz) lub sesyjny (tj. pliki pozostają wyłącznie do czasu
zamknięcia przeglądarki).
Nasza Witryna korzysta w szczególności z następujących rodzajów plików cookie:
•

Pliki cookie, które są niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia dostępności
funkcjonalności Witryny, o które wyraźnie prosisz. Możemy korzystać z plików cookie
i technologii monitorujących w celu zapobiegania nadużyciom, poprawy bezpieczeństwa,
administracji systemem lub umożliwienia Tobie korzystania z funkcjonalności Witryny. Nie
mamy obowiązku uzyskać Twojej zgody w związku z plikami cookie, które są absolutnie
niezbędne.

•

Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności. Pliki cookie możemy wykorzystywać
w celu oceny wydajności naszej Witryny, w tym w ramach działań analitycznych mających
na celu podniesienie jakości treści oferowanych za pośrednictwem Witryny.

•

Reklamowe pliki cookie. My sami oraz zewnętrzni reklamodawcy możemy korzystać z plików
cookie, aby móc zaprezentować Tobie najlepiej dopasowane produkty, oferty oraz reklamy.
Reklamowe pliki cookie pozwalają nam także przedstawić na Witrynie treści, które są
dostosowane do Ciebie i Twoich indywidualnych zainteresowań.

3. Ustawienia i usuwanie plików cookie
W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz zablokować otrzymywanie plików cookie
lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymasz plik cookie zostaniesz
o tym poinformowany/poinformowana. Informacje o zmianie ustawień przeglądarki w związku
z plikami cookie zawarte są w jej opcji pomocy „Help”. Całkowite zablokowanie plików cookie może
uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszej Witryny.
Alternatywnie, możesz także odwiedzić stronę aboutcookies.org , która zawiera wyczerpujące
informacje o tym, jak usunąć pliki cookie ze swojego komputera lub urządzenia, jak również bardziej
ogólne informacje na temat plików cookie. Informacje na temat usuwania plików cookie z telefonu
komórkowego możesz znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Możesz także zrezygnować
z otrzymywania plików cookie zgodnie z pkt. 4, 5 i 6 poniżej.
Pamiętaj, że ograniczenie możliwości otrzymywania plików
na funkcjonalność Witryny.

cookie może mieć wpływ

4. Wykaz plików cookie stosowanych przez EURTEX P.P.H.U. Dariusz Górak
Poniżej przedstawiamy wykaz plików cookie, które wysyłamy z naszej Witryny, oraz opis zastosowania
każdego z nich.
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5. Wykaz plików cookie stosowanych przez podmioty zewnętrzne
EURTEX P.P.H.U. Dariusz Górak współpracuje z kontrahentami, którzy także wysyłają w naszym imieniu
pliki cookie z Witryn i Aplikacji Mobilnych w celu realizacji naszych usług.
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Z plików cookie wysyłanych przez Google
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