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1. Sklep internetowy zio³achiñskie.eu korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi¹ dane informatyczne,

w szczególnoœci pliki tekstowe, które przechowywane s¹ w urz¹-

dzeniu koñcowym u¿ytkownika. Pliki tego rodzaju zazwyczaj

zawieraj¹ nazwê strony internetowej, z której pochodz¹, czas

przechowywania ich na urz¹dzeniu koñcowym oraz unikalny

numer.

3. Stosowane s¹ dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”

(session cookies) oraz „sta³e” (persistent cookies). Cookies

„sesyjne” s¹ plikami tymczasowymi, które przechowywane s¹

w urz¹dzeniu koñcowym u¿ytkownika do czasu opuszczenia

strony internetowej lub wy³¹czenia oprogramowania

(przegl¹darki internetowej). „Sta³e” pliki cookies przechowywane

s¹ w urz¹dzeniu koñcowym u¿ytkownika przez czas okreœlony

w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuniêcia przez

u¿ytkownika.

4. Oprogramowanie do przegl¹dania stron internetowych

(przegl¹darka internetowa) zazwyczaj domyœlnie dopuszcza

przechowywanie plików cookies w urz¹dzeniu koñcowym

u¿ytkownika. U¿ytkownik mo¿e dokonaæ zmiany ustawieñ w tym

zakresie. Przegl¹darka internetowa umo¿liwia usuniêcie plików

cookies. Mo¿liwe jest tak¿e automatyczne blokowanie plików

cookies. Szczegó³owe informacje na ten temat zawiera pomoc

lub dokumentacja przegl¹darki internetowej.

5. Ograniczenia stosowania plików cookies mog¹ wp³yn¹æ negatyw-

nie na funkcjonalnoœæ Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu.

6. Sklep internetowy zio³achiñskie.eu wykorzystuje pliki cookies

w nastêpuj¹cy sposób:

1. je¿eli u¿ytkownik naciœnie przycisk w oknie informuj¹cym

o plikach cookies, informacja ta nie pojawi siê ponownie na

kolejnych podstronach

2. je¿eli u¿ytkownik wype³niaj¹c formularz zamówienia lub

formularz kontaktowy, w pewnym momencie zrezygnuje

z dalszego jego wype³niania by przejœæ na inn¹ podstronê,

zostan¹ zapisywane dane wprowadzone do tego momentu,

przez co nie bêdzie konieczne ich ponowne wpisywanie

3. je¿eli u¿ytkownik doda produkt do „koszyka”, zostanie

zapisane id tymczasowego zamówienia, które jest niezbêdne

do prawid³owego dzia³ania Sklepu.

7. Sklep internetowy zio³achiñskie.eu korzysta z Google Analytics

i w zwi¹zku z tym, na urz¹dzeniu koñcowym u¿ytkownika mog¹

byæ zapisywane pliki cookies tworzone przez tê us³ugê.

8. Przez u¿ywanie stron Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu

u¿ytkownik wyra¿a zgodê na u¿ywanie plików cookies

(„ciasteczek”) zgodnie z powy¿sz¹ Polityk¹ prywatnoœci.

9. Je¿eli u¿ytkownik nie wyra¿a zgody siê na u¿ywanie przez Sklep

internetowy zio³achiñskie.eu plików cookies („ciasteczek”),

powinien zmieniæ ustawienia swojej przegl¹darki internetowej

w odpowiedni sposób lub zrezygnowaæ z u¿ywania stron Sklepu

internetowego zio³achiñskie.eu.


