PIEPRZ I SÓL SP. Z O.O.
Rozwody z klasą

POLITYKA COOKIES
§ 1. Przedmiot regulacji i podmiot odpowiedzialny
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony
www.pieprzisol.com.pl i przeznaczone są do korzystania z witryny.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Pieprz i Sól spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą we Wrocławiu (53-203), al. Gen. J. Hallera 180/13, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 000533433, zwana dalej Administratorem.
3. Administrator nie uzyskuje w żaden inny sposób informacji o użytkowniku, poza
sposobami określonymi w polityce cookies, za wyjątkiem informacji przekazanych
Administratorowi przez użytkownika dobrowolnie.
§ 2. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w serwisie
1. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
1) tymczasowe,

które

są

usuwane

po

opuszczeniu

witryny

lub

wyłączeniu

przeglądarki internetowej;
2) stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
nieokreślony, bądź do momentu w którym użytkownik samodzielnie je usunie;
3) funkcjonalne, umożliwiające personalizację witryny w stosunku do użytkownika;
4) niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w
ramach funkcjonowania serwisu.
2. Wszystkie wykorzystywane rodzaje plików cookies są bezpieczne dla użytkownika i nie
zawierają wirusów lub innych niechcianego bądź złośliwego oprogramowania.
§ 3. Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
1) optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług;
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2) poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych poprzez witrynę;
3) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
4) zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także anonimowych danych statycznych
za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
2. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu pliki cookies są analizowane, w celu
określenia,

które

podstrony

odwiedzane

są

najczęściej,

jakie

przeglądarki

stron

internetowych są stosowane przez użytkowników oraz czy struktura strony nie zawiera
błędów.
§ 4. Zasady przechowywania i usuwania plików cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies
w urządzeniu użytkownika. Zmiany tych ustawień użytkownik może dokonać za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu
użytkownika.
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne w witrynie, lub powodować błędne wyświetlanie
niektórych części strony, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
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