regulamin ciasteczek
Regulamin ciasteczek – plików typu cookie – w serwisie www.kartanaplus.pl oraz
www.sklep.kartanaplus.pl
Przez korzystanie z powyższych witryn wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie
z tym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie ciasteczek, zmień ustawienia
swojej przeglądarki.
1. Czym są pliki typu cookie (pol. ciasteczka)?

To dane informatyczne, a w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane
w urządzeniach końcowych użytkowników (na komputerze, tablecie lub smartphonie)
przeznaczone do lepszego korzystania ze stron internetowych. Pliki tego typu pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika
i wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego indywidualnych preferencji.
Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania na urządzeniu końcowym oraz przypadkowo wygenerowany unikalny
numer służący do identyfikacji przeglądarki.
2. Do czego używamy plików typu cookie?

Pliki typu cookie używane są, aby dostosować zawartości stron internetowych do
preferencji użytkownika, optymalizować korzystanie ze stron internetowych i tworzyć
anonimowe statystyki, umożliwiające poznanie sposobu korzystania ze stron internetowych
przez użytkownika.
3. Jakich rodzajów plików typu cookie używamy?
- cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
przeglądarki internetowej,
- cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony
czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Nie
gromadzą i nie pobierają one danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
- z urządzenia użytkownika,
- cookies własne są zamieszczane przez administratora i są związane ze świadczeniem
usług droga elektroniczną przez administratora za pośrednictwem serwisu,
- cookies zewnętrzne są zamieszczane przez partnerów administratora, za pośrednictwem
strony internetowej serwisu (Google Analytics, Google, Google Earth, Google Maps,
plus.google.com, Facebook, Twitter, ebay, Allegro, Shoplo.com, PayYou, PayPal i inne).
4. Jak wyłączyć pliki typu cookie?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne
akceptowanie plików typu cookie. Zawsze można zmienić ustawienia przeglądarki i
zablokować cookies (w całości lub w części). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki
cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Jeżeli
pliki typu cookie zostaną zablokowane, może to negatywnie wpłynąć na wygodę oraz
jakość korzystania z witryn.

