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Informacja o cookies.

Serwis www.jureczko.com.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych
zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych
użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość
oglądanej strony. Serwis www.jureczko.com.pl nie przechowuje w plikach cookies danych
osobowych Użytkowników witryny.

Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą
mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www.
Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości
zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w sklepie www.jureczko.com.pl lub/i brak
możliwości dokonania zakupu.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

1/2

Cookies
Wpisał grzegorzjureczko
Środa, 17. Kwiecień 2013 13:54 -

o Obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem.
Sklep nie przechowuje w plikach cookie informacji identyfikujących poszczególnych
użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia

o Prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych
samych treści

o Obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów
komputerowych służacych do automatycznego badania zawartości serwisu www)

o

Statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

Niektóre podstrony serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami
fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne
obrazki, zwane również jako puste gify). "Web beacons" pozwalają na otrzymanie informacji
takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na
której "web beacon" został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj
przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych
reklam.

Firma oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym
osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu/Sklepu.
Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na
nasz adres grzegorz@jureczko.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej
polityki prywatności na naszej stronie.
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