ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU
Polityka cookie

Drogi Użytkowniku
Nasza strona internetowa pod adresem www.24de.pl stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu
zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie korzystania z naszego Sklepu, ulepszenia świadczonych
przez nas usług, a także w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy
użytkownik ma możliwość zaakceptowania plików cookies lub wyłączenia ich w przeglądarce,
dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje o nim.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies:
1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych i informacji o poszczególnych
Użytkownikach poza zawartymi w plikach cookies.
2. Pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest
możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania.
3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a mechanizm ich
działania nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych
z urządzenia Użytkownika.
4. Pliki cookies są danymi teleinformatycznymi, w szczególności stanowią je pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do
korzystania ze stron Sklepu. Pliki pozwalają wyświetlać strony internetowe w sposób
zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb poszczególnych Użytkowników, zawierając
przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia oraz czas ich
przechowywania.
5. Operator Sklepu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego
użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.
6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie
naszego Sklepu, personalizacji zawartości strony naszego Sklepu, a przede wszystkim do
utrzymania sesji Użytkownika Sklepu, dzięki której Użytkownik nie będzie musiał się
ponownie logować na każdej podstronie Sklepu.
7. Sklep przechowuje dwa typu plików cookies:
a) Sesyjne będące danymi tymczasowymi, pozostające w pamięci urządzenia do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki, po którym są trwale usuwane z pamięci urządzenia;
b) Stałe będące danymi pozostającymi w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia, pozostającymi
także po zakończeniu sesji danej przeglądarki.
8. Użytkownik Sklepu w każdym momencie może samodzielnie dokonać zmiany ustawień
dotyczących plików Cookies, aby zablokować ich obsługę lub każdorazowo uzyskać informacje
o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.
9. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki Cookies ze swojego urządzenia za pomocą
funkcji dostępnych w ustawieniach przeglądarki Internetowej.

