POLITYKA COOKIES
Słoneczne Wzgórza Sp. z o.o. z siedzibą w 80-180 Gdańsku przy ul.
Warszawskiej 96/50 , KRS 0000285146, używa plików Cookies aby poprawić
komfort każdego użytkownika.

Nasza strona internetowa www.slonecznewzgorza.pl używa plików Cookies
w celach reklamowych, statystycznych czy wyboru języka, dzięki temu
możemy w sposób indywidulany dopasować ofertę do
preferencji
użytkownika.

Co to są pliki Cookies
To niewielkie pliki tekstowe, nazywane także ciasteczkami, wysyłane przez
serwis internetowy, zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputer,
laptop, smartfon) pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej
strony przez użytkownika.
Cookies zwane także ciasteczkami pozwalają na zapamiętywanie preferencji
użytkownika i personalizacja strony internetowej. Dzięki nim korzystanie z
portali internetowych jest łatwiejsze a strona jest dopasowana do oczekiwań
użytkownika.
Cele do jakich używamy Cookies
Słoneczne Wzgórza Sp. z o. o przechowuje pliki Cookies na urządzeniu
końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich
zawartych w celach: marketingowym polegającym na zbieraniu informacji
o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki
były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu
treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez
generowanie spersonalizowanych treści strony www.
Czas przechowywania danych
Administrator może wykorzystywać dwa typy plików Cookies :

Sesyjne (session Cookies) –
te dane przechowywane są do czasu
zakończenia sesji w używanej przeglądarce i usuwane automatycznie po
zamknięciu przeglądarki
Trwałe (permanent Cookies) - te dane przechowywane są na komputerze
użytkownika aby ułatwić kolejne wizyty w witrynie i będą usuwane
automatycznie po określonym czasie.
Zmiany w ustawieniach i usuwanie Cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń
użytkownika. Jednak Użytkownicy mogą samodzielnie, w każdym czasie
zmieniać i kontrolować sposób obsługi plików Cookies za pomocą
mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do
przeglądania stron www.
Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami Cookies , również może w
każdym czasie zablokować lub usunąć pliki Cookies korzystając z
dostępnych funkcji w używanej przez niego przeglądarce internetowej.
W takim przypadku, może to niekorzystnie wpłynąć na komfort korzystania
z naszej strony internetowej wyłączając niektóre funkcje czy treści. To
również spowoduje uniemożliwienie nam zbierania danych dzięki którym
stale poprawiamy jakość przekazywanych użytkownikowi informacji i ofert.
Używanie Cookies przez strony trzecie
Korzystając z naszego serwisu możesz otrzymywać Cookies pochodzące od
podmiotów trzecich z którymi współpracujemy takich jak firmy realizujące
kampanie reklamowe na zlecenie Administratora.
Zmiana i usuwanie Cookies
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na
automatyczne przyjmowanie Cookies. Jednak można zmienić ustawienia
przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane - w całości lub w części, np.
tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w
momencie kiedy Cookies są wysyłane na urządzenie użytkownika.

