POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Polska Izba
Gospodarcza Czystości z siedzibą w Bydgoszczy (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).
CO TO SĄ PLIKI COOKIES?
Ciasteczka (z ang. cookies) to małe pliki, które podczas odwiedzania różnych stron w internecie są zapisywane na komputerze,
tablecie lub smartphonie użytkownika.
CO ZAWIERAJĄ I DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIES?
Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika i
wygenerowany unikalny numer. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik i rodzaju
używanej przez niego przeglądarki. Wszystko po to, aby móc wyświetlić stronę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i
zoptymalizować przeglądanie stron internetowych.
Pliki cookies są również wykorzystywane w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć sposób, w jaki
użytkownicy poruszają się po stronach internetowych. Umożliwia to ulepszanie zawartości i struktury stron internetowych.
Z JAKICH PLIKÓW COOKIE KORZYSTAMY?
W ramach serwisu dni-czystosci.com.pl korzystamy z trzech rodzajów plików cookies:
• „Funkcjonalne” pliki cookies, które służą do zapamiętywania ustawień użytkownika i personalizacji jego interfejsu.
Przykładowo regionu, z którego użytkownik łączy się z naszą stroną, czy używanego przez niego języka.
•

„Niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji w serwisie, np.
uwierzytelniające pliki cookies.

Pliki cookies pozwalające utrzymać sesję użytkownika.
W ramach powyższych kategorii plików cookie dzielą się one również na:
• Sesyjne (session cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia
przeglądarki. Po zakończeniu sesji przeglądarki są trwale usuwane z pamięci urządzenia.
•

Trwałe (persistent cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu do momentu ich usunięcia przez
użytkownika.

Zarówno pliki cookies sesyjne, jak i trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i informacji poufnych z
urządzenia użytkownika.
USUWANIE PLIKÓW COOKIES
•

w przeglądarce Opera

•

w przeglądarce Firefox

•

w przeglądarce Chrome

•

w przeglądarce Internet Explorer

•

w przeglądarce Safari

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w
dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.
Wyłączenie plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania
plików cookie nie blokuje natomiast dostępu do treści zamieszczanych w naszym serwisie.

