Polityka plików "Cookies"
Niniejsza Polityka dotyczy wykorzystywanych przez stronę internetową www.prozdrawiam.pl
plików "Cookies" i odnosi się przetwarzani ich przez podmiot którym jest Administrator
Danych Osobowych – Aleksandra Kotlarz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
PROzdrawiam Aleksandra Kotlarz, adres: ul. Księdza Czesława Berki 4/18, NIP 6722064449,
zwana dalej Administratorem.
Charakterystyka "Cookies"
Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci wykorzystywanej przez użytkownika
przeglądarki internetowej, na komputerze, z którego odwiedzana była niniejsza strona. Cookies
umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w tym jej rodzaju, bądź wskazania
urządzenia mobilnego, w celu optymalizacji oferowanej przez niniejszą stronę treści i
uproszczenia korzystania z tej strony.
Wykorzystanie "Cookies"
Plików "Cookies" używa się w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji danego Użytkownika
- optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności poprzez odpowiednie
wyświetlenie danej strony internetowej poprzez, dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb,
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych,
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (w trakcie np. dokonywania zamówienia), dzięki
której dany Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i
hasła.
Rodzaje plików "Cookies"
W ramach stron internetowych stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki Cookies firm niezależnych
Pliki Cookies firm niezależnych znajdujących się na niniejszej stronie mogą pochodzić od
- Google Analytics - pliki Cookies analiz stron internetowych wykorzystujących informacje o
sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy
zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie.
- Społecznościowe czyli pliki cookies zapisywane przy udostępnianiu treści w serwisach
społecznościowych
- Reklamowe czyli pliki Cookies, zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na
zlecenie reklamodawców.

Większość plików Cookies podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych
podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych
podmiotów.
Usuwanie plików "Cookies"
Za pomocą ustawień wybranej wyszukiwarki internetowej można blokować automatyczną
obsługę plików "Cookies" bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies"
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Zabezpieczenia stosowane przez stronę.
Niniejsza strona internetowa posiada środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych
pozostających pod jej kontrolą, przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy
modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione mu przez
korzystających z usług strony, zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania
poufności.

