Gdańsk, 2013-03-21

Informacja o plikach „cookies”
1. Czym są „cookies”
„Cookies” (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki
te są wykorzystywane do automatycznego rozpoznawania danego Użytkownika oraz sprzętu, z którego korzysta,
następnie identyfikowania i generowania spersonalizowanego serwisu WWW. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.

2. W jakim celu używamy „cookies”?
Pliki „cookies” wykorzystujemy w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika.
Pliki te używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, ukazujących ruch Użytkowników na stronie
Sklepu oraz wspierających ulepszanie jej treści i struktury. Ponadto wspierają proces logowania i rejestracji
Użytkownika-tj. utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, a także zapamiętanie zawartości koszyka
zakupowego. Stosowanie plików „cookies” następuje z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

3. Jakich plikow „cookies” używamy?
Stosujemy dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które
pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach
plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez
partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają
ich własnej polityce prywatności.

4. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania
określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich
osobom nieuprawnionym.

5. W jaki sposób usunąć pliki „cookies”?
W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
„cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi
plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany
ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym
samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych
informacji. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej.
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