Informacja o cookies

Informacja na temat wykorzystywania cookies na stronie babciapolka.pl

Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla komputera Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Dane
zawarte w plikach cookies nie są również kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z
Serwisu, a jedynie z komputerem, na którym plik cookies został zapisany. Więcej informacji o
plikach cookies i zasadach ich działania można przeczytać w serwisie http://wszystkoociastecz
kach.pl/

Administrator babciapolka.pl stosuje dwa typy plików cookies:

- sesyjne (session cookies) - są to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu
końcowym Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki np. do momentu
opuszczenia strony internetowej czy wyłączenia przeglądarki. Zapisane w pliku informacje są
wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
- trwałe (persistent cookies) - są to pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez
określony w parametrach tych plików cookies czas lub do momentu ich skasowania przez
Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z urządzenia Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez współpracujące z babciapolka.pl podmioty w
celu dopasowywania treści zamieszczanych reklam i monitorowania ich oglądalności.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
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końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej zamieszczamy odnośniki
do informacji, jak zmienić ustawienia prywatności dla popularnych przeglądarek internetowych,
przygotowanych przez producentów tego oprogramowania:

- Internet Explore r

- Firefox

- Opera

- Chrome

Użytkownik może także w każdej chwili usunąć pliki Cookies ze swojego urządzenia korzystając
z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Podmiotami umieszczającymi pliki cookies na urządzeniu Użytkownika są :

1.Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się
więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy ;

2.Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się
więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.ph
p
;
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