Polityka plików cookies

Polityka plików Cookies dotyczy plików Cookies używanych na stronach http://cmchn.pl
1. PLIKI COOKIES
Pliki Cookies są plikami tekstowymi zawierającymi niewielkie informacje tekstowe,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę
internetową na jego urządzeniu końcowym (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też
na karcie pamięci smartfona). Szczegółowe informacje na temat plików cookies oraz ich historii
można znaleźć tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
2. W JAKIM CELU ICH UŻYWAMY
Pliki Cookies ułatwiają przeglądanie stron internetowych zgodnie z preferencjami
użytkownika. Używane przez naszą stronę internetową pliki cookies nie powodują zmian
konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w
tym urządzeniu.
W ramach naszej strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony
internetowej, np. uwierzytelniające;
- pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. nadużycia w próbach
uwierzytelniania;
- pliki cookies, które umożliwiają gromadzenie informacji o korzystaniu ze strony
internetowej;
- pliki cookies, które pozwalają na zapisanie na urządzeniu końcowym użytkownika
wybranych przez użytkownika ustawień oraz personalizację interfejsu użytkownika, np.
właściwości czcionki, kolory, układ strony internetowej;
Standardowo wiele przeglądarek internetowych domyślnie pozwala na przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą
dokonać zmiany tych ustawień dotyczących plików cookies.
Każdy użytkownik ma
możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej
przeglądarki internetowej. Użytkownik może częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć
możliwość zapisywania plików Cookies na swoim urządzeniu końcowym – może to mieć
jednak wpływ na funkcjonalności naszego serwisu.

3. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES
Zgodnie z przepisami zgoda na wykorzystanie przez naszą stronę internetową plików
Cookies może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika.
Informacje dotyczące zmiany ustawień dot. plików Cookies można znaleźć w dziale pomocy
przeglądarki internetowej oraz na stronach najpopularniejszych przeglądarek:
-

Internet Explorer
Chrome
Firefox
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-

Safari
Opera

2/2

