POLITYKA COOKIES
Informujemy, że seris www remik-ustka.plkorzysta z plików tekstowych cookies.
Poruszając się po naszych stronach, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii .
Istnieje możliwość korzystania ze stron bez stosowania mechanizmu cookies, ale może
wiązać się to z ograniczeniem funkcjonalności witryny, niektóre opcje mogą nie działać
poprawnie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies, należy odpowiednio
skonfigurować wykorzystywaną przeglądarkę internetową swojego urządzenia.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystywane przez nasz serwis nie gromadzą żadnych
poufnych informacji a w szczególności dotyczących Twoich danych osobowych. Stosowane
przez nas tekstowe pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla urządzeń użytkownika.
Czym są pliki cookies?
Pliki cookies, to małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik
łączy się z internetem i wchodzi na stronę internetową. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Do czego pliki cookies są najczęściej wykorzystywane?
Pliki stosuje się głównie do:
-

zapamiętywania danych wpisywanych w formularzach na stronie
identyfikacji użytkowników jako zalogowanych
zapamiętywania preferencji użytkownika dotyczących sposobu wyświetlania strony
gromadzenia informacji statystycznych
obserwacji sposobów użytkowania strony w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności

Rodzaje plików cookies jakie możemy stosować:
Sesyjne - pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki.
Stałe - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w
parametrach cookies lub do ich usunięcia przez użytkownika.
Funkcjonalne - umożliwiające zapamiętanie określonych preferencji i ustawień użytkownika.
Statystyczne - służące do zbierania danych statystycznych mających na celu poprawę
funkcjonalności sklepu i dopasowanie oferty do oczekiwań klientów.
Bezpieczeństwa - umożliwiające między innymi wykrywanie nadużyć w zakresie
uwierzytelniania
Zarządzanie plikami cookies
Użytkownik może w dowolnym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących tworzenia i
przechowywania plików cookies w swoim urządzeniu końcowym (komputer, tablet, telefon

itp.). W wielu przypadkach programy służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w postaci
plików cookies. Niedokonanie zmian oznacza, że informacje mogą być zamieszczane oraz
przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika.
Jak zmienić ustawienia przeglądarki?
Informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania - przeglądarki internetowej.
Adresy stron z instrukcjami dla kilku popularnych programów:
http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

