POLITYKA COOKIES
Cookies to niewielkie pliki (dane informatyczne) zapisywane przez odwiedzane strony internetowe na
urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie itp.). Cookies ułatwiają
korzystanie z sieci publicznej – Internet, zapisując informacje o przeglądaniu strony www. Dzięki plikom
cookies strony pamiętają ustawienia i udostępniają odpowiednie treści. Informacje zawarte w tych
plikach, pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła,
co w praktyce oznacza, że strona internetowa wykorzystująca pliki cookies nie ma dostępu do innych
plików znajdujących się na Twoim komputerze.
Niniejsza polityka cookies jest zgodna z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa
Telekomunikacyjnego, które weszły w życie dnia 22 marca 2013 roku. Obowiązki te są w podobny
sposób realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.
Strona https://www.hoffarom.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies. Nie profilujemy naszych Użytkowników. Pliki cookies nie służą
nam również do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana
czyjakolwiek tożsamość. Cooies służą nam wyłącznie do dostosowania zawartości strony internetowej
do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także tworzenia
statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają z jej zawartości.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony
https://www.hoffarom.com
W ramach strony stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach strony https://www.hoffarom.com stosowane są wydajnościowe pliki cookies,
umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony przez Użytkownika oraz
funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi Użytkownik,
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Użytkownik strony może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są np. na
https://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji pomocy w menu przeglądarki internetowej.
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