Polityka cookies
1. Z uwagi na treść art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907), pragniemy poinformować, że dla Twojej wygody serwis
sklep.impresjasmaku.pl (dalej jako serwis) używa plików cookies. Używamy ich w celu
dostosowania serwisu do naszych Użytkowników, a także w celach statystycznych.
2. Nie zbieramy żadnych informacji, z wyjątkiem tych, które zawarte są w plikach cookies.
3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka), to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany
serwis do urządzenia końcowego Użytkownika. Nie zawierają one żadnych danych
osobowych. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Pliki cookies stosujemy w celu:
− umożliwienia korzystania z usług dostępnych w serwisie (pliki niezbędne). Dzięki nim
nasz serwis wie, czy może Tobie pozwolić na wykonanie czynności;
− zapewnienia bezpieczeństwa;
− zbierania informacji o sposobie korzystania z serwisu (pliki wydajnościowe). Dzięki
nim otrzymujemy informacje np. o najczęściej odwiedzanych stronach czy
komunikaty o błędach, co pozwala nam poprawiać funkcjonalność serwisu;
− zapisywania ustawień Użytkownika np. o wybranym języku, rozmiarze czcionki czy
wyrażonych zgodach (pliki funkcjonalne).
5. Pliki cookies pozwalają również utrzymywać sesję Użytkownika zalogowanego – po
przejściu na nową stronę nie jest wymagane ponowne zalogowanie.
6. Używamy dwóch zasadniczych rodzajów plików cookies: "sesyjnych" (session cookies)
oraz "stałych" (persistent cookies). Ciasteczka „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu lub
wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim
urządzeniu przez określony czas, który podany jest w parametrach samego pliku cookies
lub do czasu usunięcia ich przez Ciebie.
7. Decyzję, czy wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies podejmujesz samodzielnie,
zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Powinieneś przy
tym wiedzieć, że wiele przeglądarek domyślnie akceptuje i przechowuje pliki cookies.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić swoje ustawienia aż do całkowitego blokowania
plików cookies.
8. W przypadku blokowania plików cookies niektóre funkcje serwisu mogą nie działać
poprawnie.
9. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907) swoimi ustawienia wyrażasz zgodę lub jej brak dla
stosowanych w serwisie plików cookies.
10. Zanim przejdziesz dalej, sprawdź ustawienia swojej przeglądarki internetowej i podejmij
decyzję, czy się z nimi zgadzasz, czy chcesz je zmienić. Brak zmiany tych ustawień
oznacza akceptację dla stosowanych przez nas plików cookies.

