Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Definicja i sposób działania plików cookies
Aby dopasować stronę internetową do potrzeb i zainteresowań Użytkownika,
wykorzystujemy na naszej stronie tzw. pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe
zapisywane na komputerze w witrynie internetowej. Nie zawierają one żadnych danych
osobowych. Przeglądając naszą stronę internetową wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików
cookies. Jednocześnie w każdej chwili możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, aby
informowała Cię o lokalizacji plików cookies - wówczas ich użycie będzie dla Ciebie
przejrzyste.
Pliki cookies – informacje szczegółowe
Pliki cookies wykorzystywane na serwisie carex.pl (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
Serwisu carex.pl.
W plikach cookies nie są zbierane żadne dane osobowe użytkowników serwisu. Nie zbieramy
w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach
cookies. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies w Serwisie carex.pl wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
ustawień; umożliwiają „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 itp. (cookies
sesji);
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości (cookies statystyk).
Wyłączenie możliwości korzystania z plików cookies
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu 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 możliwości i sposoby
wyłączenia obsługi plików cookies różnią się w zależności od systemu operacyjnego
urządzenia i producenta przeglądarki internetowej i są zwykle dostępne są w sekcji „Pomoc”
danej przeglądarki internetowej.
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.

