
 

Polityka „cookies” Serwisu 

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku 

komputera Użytkownika. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie 

podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów 

strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek. 

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, umieszczamy pliki 

cookie na jego urządzeniu. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są pobierane i 

przechowywane na komputerze, telefonie komórkowym lub podobnym urządzeniu i zawierają 

informacje o działaniach użytkownika w witrynie internetowej. Mogą być na przykład używane 

do śledzenia, które strony użytkownik odwiedza w witrynie, do zapisywania wprowadzonych 

informacji lub zapamiętanych preferencji, takich jak ustawienia języka. 

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików 

cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 

OGRODY sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies w celu: 

- dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania 

z Serwisu, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb; 

- tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości Serwisu; w tym celu 

możemy wykorzystywać technologię do statystyk Google Analytics firmy Google, Inc. 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Umożliwia ona ulepszanie struktury 

i zawartości Serwisu. Dane zbierane przez Google Analytics są chronione wg polityki 

prywatności Google. Google Analytics wykorzystuje wyłącznie skrócone anonimowe adresy 

IP uniemożliwiające identyfikację użytkowników. W celu zablokowania możliwości analizy 

Państwa danych przez Google Analytics prosimy o zastosowanie dodatku do przeglądarki 

blokującego Google Analytics; 

- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi 

na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 



Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies 

oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

Pliki cookie mogą być przechowywane w przeglądarce lub na urządzeniu przez różny czas. 

Tymczasowe pliki cookie, tzw. sesyjne pliki cookie, są przechowywane na Twoim urządzeniu 

do momentu zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki cookie mają datę ważności i po jej upływie 

plik cookie jest usuwany, gdy wrócisz do witryny internetowej, która go utworzyła.  

Istnieje również możliwość skonfigurowania przeglądarki Użytkownika w ten sposób, że 

całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym 

komputera Użytkownika. Jednakże, efektem takiej zmiany może być utrata niektórych 

funkcjonalności dostępnych na stronie www.pieknysyf.pl (logowanie, przeglądanie zdjęć 

i ogólne korzystanie z Serwisu). 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane 

mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz 

partnerów. 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 

internetowej. 

Oprócz wycofania zgody na korzystanie z plików cookies możesz bez trudu skonfigurować 

ustawienia plików cookie w przeglądarce, aby uniemożliwić jej akceptowanie plików cookie. 

Wszystkie komercyjne przeglądarki internetowe są wyposażone w funkcję zarządzania plikami 

cookie. Aby dowiedzieć się, jak usuwać i wyłączać pliki cookie oraz wykonywać inne 

działania, zapoznaj się z funkcjami swojej przeglądarki internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 


