Polityka cookies

Czym są pliki cookies?
W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem serwisu :
http://vodka-szelment.pl (administrator serwisu) może używać tzw. cookies, tj. danych
informatycznych, zapisywanych przez przeglądarki internetowe zwykle w postaci
niewielkich plików tekstowych, przechowywanych w urządzeniach przeznaczonych do
przeglądania stron internetowych.

Cookies zwyczajowo dzieli się na dwa rodzaje, zależne od sposobu ich wygaśnięcia:
•

•

stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w
parametrach tych plików lub do chwili ich ręcznego usunięcia przez
użytkownika,
sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania ze
strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Do czego wykorzystywane są pliki cookies?
Cookies wykorzystywane są przez biblioteki i wtyczki oprogramowania Serwisu WWW,
umożliwiające zarządzanie publikowanymi treściami. Dotyczy to w szczególności:
•
•
•

sposobu prezentacji treści (wczytywanie preferowanego stylu CSS)
prezentowania własnych sond/ankiet
wykorzystywania wtyczek zewnętrznych usług, np. serwisów społecznościowych
(Facebook, Google+) lub o charakterze statystycznym (Google Analytics).

Administratorami zewnętrznych cookies są administratorzy generujących je serwisów
zewnętrznych.
Używanie cookies ograniczone jest przez serwis http://vodka-szelment.pl do
niezbędnego minimum, z uwzględnieniem świadczenia usług na wysokim poziomie.

Czy pliki cookies używane są do przechowywania danych osobowych?
Pliki cookies używane w ramach serwisu nie są używane do przechowywania danych
osobowych.

Czy jest możliwe usunięcie zapisanych plików cookies lub wyłączenie możliwości
ich zapisywania?
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki
internetowe) domyślnie umożliwiają umieszczanie plików cookies na urządzeniu.
Użytkownicy serwisu oraz ich Klienci mogą w każdej chwili wyłączyć w swojej
przeglądarce opcję przyjmowania cookies, przy czym wyłączenie obsługi cookies może
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych oraz w
panelu administracyjnym (przykładem niekorzystnego wpłynięcia na funkcjonalność
oprogramowania może być nieprawidłowe wyświetlanie sondy internetowej lub
niepoprawne generowanie statystyk przez usługę Google Analytics). Możliwe jest
również usuwanie cookies z urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików "cookies", jak również ich usuwania, dostępne są w
ustawieniach wszystkich popularnych przeglądarek internetowych.

