Zasady korzystania z plików cookie
Co to są pliki cookie:
W celu ulepszania naszych usług nasza witry korzysta z plików cookie. Chodzi o małe pliki danych, które są
przechowywane w Twojej przeglądarce internetowej. Zawierają dane, które pomagają nam rozróżnić od siebie
poszczególnych odwiedzających naszą witrynę oraz zrozumieć ich potrzeby, również bardzo pomagają w
korzystaniu z prezentacji internetowych czy sklepów internetowych. Dane pobierane są anonimowo, a
administrator witryny nie potrafi odczytać tożsamości osoby.
Pliki cookies wykorzystywane są:
‐ do poprawnego stosowania filtrów na stronach, w sklepie internetowym to bardzo ważne podczas zapisywania
zawartości koszyka
‐ do zapamiętania danych do logowania na stronach (by nie musieć logować się za każdym razem)
‐ do stwierdzania, którymi produktami zainteresowani są Klienci oraz, które produkty są dla nich bardziej
przydatne niż inne

Pozostałe informacje o plukách cookies można znaleść tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie albo
tutaj: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Ze względu na funkce, które poszczególne ciasteczka pełnią, można je rozdzielić na:
⦁

konwersyjne, które pomagają nam zwiększyć efekt naszych działań marketingowych

⦁

trackingowe (monitorujíce) w kombinacji z konwersyhbynu również pomagają w zrozumieniu reakcji
klientów na zawartość witryny oraz naszych działań marketingowych

⦁

remarketingowe, które ułatwiają skierować reklamę tylko do ludzi, którzy najprawdopodobniej będą nią
zainteresowani

⦁

analityczne, które pomagają nam ulepszyć łatwość obsługi witryny w ten sposób, że zrozumiemy, jak
użytkownicy reagują na treść witryny

⦁

podstawowe, które są niezbędne do podstawego funkcjonowania witryny

Niektóre pliki cookie mogą przechowywać informacje, które następnie zostaną wykorzystanie przez strony trzecie
i które np. wprost wspomagają nasze czynności reklamowe (tzw. „ciasteczka stron trzecich”). Te informacje ogólne
o nawykach użytkowników mogą zostać wykorzystane do optymalizacji naszych czynności marketingowy w
witrynach stron trzecich, który są np. firmy Facebook, Google, Pinterest, Instagram, porównywarki towarów i
inne. Trzecim stronom nie są udostępniane informacje, które mogłyby służyć do bezpośredniej identyfikacji.
Chodzi tylko o dane anonimowe.
Jak zabronić w korzystaniu z plików cookie
Swojej przeglądarce można w ustawieniach zabronić w tworzeniu plikówi cookie. W ustawieniach przeglądarki
można również ograniczyć korzystanie z plików cookie tylko w określonych sytuacjach.

