POLITYKA COOKIES
Dla Państwa wygody ten serwis www utrzymywany pod adresem www.nordkapp.ecigroup.eu (dalej
jako „SERWIS”) używa plików cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb użytkowników oraz
w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych.
Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z serwerów odwiedzanych
stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania
technologiczne na komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości
usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują osobę
odwiedzającą stronę internetową przy kolejnych odwiedzinach strony www bądź też w ramach jednej
wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia
spersonalizowanych informacji.
Pliki cookies stosowane w Serwisie są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie
końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma
do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych stron czy
aplikacji.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce,
zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w treści niniejszej polityki. W przeglądarce internetowej
można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację
dla stosowanych w Serwisie plików cookies. Informujemy, że usunięcie plików cookies może wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
Zarządzanie plikami cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
MOZILLA FIREFOX
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Należy uaktywnić pole Program Firefox:
„będzie używał ustawień użytkownika”.
O plikach cookies decyduje kliknięcie – bądź nie – pozycji „Akceptuj ciasteczka”.
GOOGLE CHROME
Klikamy w menu znajdującym się w prawym górnym rogu, zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia
zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki
cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies: (i) usuwanie plików cookies, (ii)
domyślne blokowanie plików cookies, (iii) domyślne zezwalanie na pliki cookies, (iv) domyślne
zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki, (v) określanie wyjątków dla
plików cookies z konkretnych witryn lub domen.
INTERNET EXPLORER
Klikamy w menu znajdującym się w prawym górnym rogu, klikamy Narzędzia > Opcje Internetowe >
Prywatność > Zablokuj wszystkie ciasteczka.
Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies: (i) sesyjne pliki cookies, (ii) trwałe pliki cookies,
(iii) zewnętrzne pliki cookies.
Sesyjne pliki cookies to niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie Serwisu
i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Służą one do:
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1.

zagwarantowania połączenia z Serwisem na stronie internetowej, podczas wprowadzania
jakichkolwiek modyfikacji w działaniu tej strony.

2.

tworzenia i wyświetlania statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób
użytkownicy korzystają ze strony internetowej;

Trwałe pliki cookies zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, ale przez cały czas
przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej
funkcjonalnościami. Za pomocą tych plików cookie zbierane są:
1. informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez
użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów.
2. ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie
użytkownikom korzystanie z naszej usługi.
Trwałe pliki cookies gromadzą następujące informacje o użytkownikach: adres IP. Oprócz adresu IP,
nie zbieramy żadnych dodatkowych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są
one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania stron,
rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających. Używamy ich do:
1.

tworzenia i wyświetlania statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób
użytkownicy korzystają z Serwisu;

2.

optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania Serwisu;

3.

zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu,
preferencji kolorów.

Zewnętrzne pliki cookie to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami.
Wśród nich są cookie badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są
to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk 'Like' czy 'Share'. Zewnętrzne pliki cookies
stosowane w Serwisie służą do:
1.

połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą
stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do
profilowania reklam na innych stronach internetowych.

2.

dostarczania firmom badawczym danych o ruchu na stronie i w aplikacjach jak np.
Google Analytics;

3.

dostarczania Naszym partnerom informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych
użytkowników, dzięki którym partnerzy mogą prezentować użytkownikom reklamy
dopasowane do ich zainteresowań.

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają
logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom
użytkownika. W szczególności takie cookies to:
4.

W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć
(opisane są w polityce prywatności www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ ).

5.

W serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także
cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane
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reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest
pod adresem vimeo.com/cookie_policy).
Pliki cookies w ramach Serwisu zbierane są przez ANLOGISTYK II S.A. siedzibą w Warszawie, ul.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa.
Dowiedz się więcej o tym,
www.wszystkoociasteczkach.pl

jak

działają

ciasteczka
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do
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służą:
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