WWW.APPFORMAT.PL
POLITYKA STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES
Co to są pliki "cookie"?
Podczas korzystania z witryny internetowej www.appformat.pl na Twoim komputerze mogą być
umieszczane pliki "cookie", zwane "ciasteczkami".
Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika i używane
przez serwer do rozpoznania urządzenia przy ponownej wizycie w witrynie.
Ciasteczka służą nam jedynie do ustalenia urządzenia i przeglądarki . Ciasteczka nie służą ani
do ustalania tożsamości użytkownika, ani do zbierania danych osobowych.
W jakim celu witryna korzysta z ciasteczek?
Ciasteczka są wykorzystywane w witrynie w następujących celach:
• APP FORMAT - oznaczenie, że użytkownik zaakceptował naszą politykę stosowania plików
cookies;
• Google Analytics - statystyki odwiedzin, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy
korzystają z witryny, a to umożliwia nam ulepszanie jej struktury i zawartości;
• OVH - statystyki służące do optymalizacji i prawidłowej pracy serwera.
Nie wykorzystujemy ciasteczek, aby kontaktować się z odwiedzającymi witrynę. Natomiast
zapraszamy do kontaktu z nami z pośrednictwem poczty, maila lub telefonu - dostępnych na
podstronie KONTAKT.
Czy mogę zrezygnować z akceptowania ciasteczek?
Obsługa ciasteczek nie jest konieczna do przeglądania podstron witryny, lecz pomoże nam bardzo w
jej optymalnym funkcjonowaniu.
Można wyłączyć ciasteczka dla tej witryny lub całkowicie je zablokować w opcjach przeglądarki
internetowej. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, lecz może także uniemożliwiać
niektóre funkcje na innych stronach, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Należy wiedzieć także,
że wiele ciasteczek pomaga w podniesieniu wygody korzystania ze stron. Ciasteczka można w prosty
sposób usunąć z komputera z poziomu przeglądarki.
Ustawienia dotyczące ciasteczek można zmienić w przeglądarce internetowej, przy czym brak
zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla ciasteczek w niej stosowanych.
Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?
Poniżej znajduje się informacja, jak zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych:
•
•
•
•

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Dla innych przeglądarek należy przejść do sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki lub skontaktować się
z jej producentem w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek.
Szczegółowe zapisy na temat ciasteczek znajdują się w nowelizacji ustawy
Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 21.12.2012, poz.1445).

