INFORMACJA O COOKIES I LOGACH DOSTĘPOWYCH:
1.

Serwis www.retrocegla.pl używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do Państwa potrzeb oraz
w celach statystycznych i reklamowych. Dzięki plikom cookies mogą Państwo m.in. korzystać z wszystkich
funkcji serwisu.

2.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy do Państwa urządzenia i zapisywane
na tym urządzeniu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w
zależności z jakiego urządzenia Państwo korzystają). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu
internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.

3.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Państwa.

4.

Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:


tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu
www.retrocegla.pl, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;



utrzymania sesji użytkownika, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie
wpisywać loginu i hasła;



określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych (w szczególności sieci Google).

5.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać zmiany
ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej oraz znajdują się na poniższych stronach:

6.



w przeglądarce Chrome



w przeglądarce Firefox



w przeglądarce Internet Explorer



w przeglądarce Opera



w przeglądarce Safari



w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP
w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w diagnozowaniu problemów
związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną
www.
Adres IP jest wykorzystywany również w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych
demograficznych osób odwiedzających serwis. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

