Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies (ciasteczek) i dotyczy strony internetowej panther4u.pl
firmy Produkcja I Sprzedaż Odzieży I Galanterii Skórzanej Stefan Dudziak z siedzibą w ul. Mieszka I 4 a,
32 - 660 Chełmek.

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies w rozumieniu ogólnym są to dane informatyczne, głównie pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, laptop, tablet, smartfon itp.).
Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i na tej podstawie dopasować stronę internetową
do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

Pliki cookies – do czego ich używamy?
Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji
użytkownika oraz do optymalizacji tejże strony (m.in. pod kątem używanego systemu oraz
przeglądarki internetowej) tak aby zapewnić prawidłowe działanie strony. Dzięki plikom cookies
tworzone są również anonimowe statystyki.

Rodzaje plików cookies jakie są przez nas używane.
Plików cookies występują u nas w dwóch rodzajach:
•

Stałe – pliki pozostają na urządzeniu użytkownika określony czas, który ustalany jest w
parametrach plików cookies lub też do momentu ręcznego usunięcia tychże lików przez
użytkownika.

•

Sesyjne – są to pliki tymczasowe, pozostające na urządzeniu użytkownika przez czas jego
przebywania na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania wyświetlającego
zawartość strony internetowej (np. przeglądarki internetowej).

Cookies podmiotów trzecich.
W odniesieniu do mojego prawnie uzasadnionego interesu na mojej stronie wykorzystuje pliki
cookies firm zewnętrznych, które pozwalają mi na zbieranie ogólnych i anonimowych statystyk oraz
na ich analizę.
•

Google Analytics – Administratorem tych plików cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach
Zjednoczonych.

•

Facebook Pixel – Administratorem tych plików cookies jest Facebook Inc z siedzibą w
Stanach Zjednoczonych.

Dane osobowe, a pliki cookies.
Pliki cookies przechowywane na naszej stronie nie gromadzą danych osobowych.

Usuwanie plików cookies.
Umieszczanie plików cookies na urządzeniu użytkownika jest domyślnie włączone w oprogramowaniu
do przeglądania stron internetowych. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby pliki cookies
były blokowane lub, aby informacja o ich użyciu pojawiała się za każdym razem, gdy są one
przesyłane na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies
można znaleźć w ustawieniach oprogramowania do przeglądania stron internetowych. Ustawienia te
zawierają funkcje pozwalającą na usunięcie plików cookies w dowolnym momencie.
Ograniczenie lub całkowite wyłączenie stosowania plików cookies może uniemożliwić dostęp do
niektórych funkcjonalności na stronie lub całkowicie uniemożliwić przeglądnie strony internetowej.

