POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Co to jest plik cookies
Pliki Cookies to pojedyncze małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze
użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do
innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Jakie pliki cookies wykorzystuje strona internetowa
 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach strony;
 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
strony internetowej;
 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.

Rezygnacja z plików cookies
Działania związane przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki
internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie
akceptuje pliki cookies. Użytkownik może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o
przechowywanie plików cookies w ogóle lub wybranych plików cookies. Można to zrobić za pomocą
ustawień w przeglądarce. Jednak zanim zdecydujemy się zmienić domyślne ustawienia przeglądarki
pamiętajmy, że wiele plików cookies pomaga w podniesieniu wygody korzystania ze strony
internetowej. Całkowite wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie wyświetlać się
nasza strona w Państwa przeglądarce.
Korzystanie ze strony internetowej https://www.doradztwowbiznesie.pl z włączoną obsługą plików
cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zostaną zapisane w pamięci urządzenia użytkownika.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Poniżej przedstawiamy
sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
1.
2.
3.
4.

Chrome: link
Firefox: link
Opera: link
Internet Explorer: link

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu Państwa
przeglądarki internetowej.

