Polityka Cookies
Witaj,
Spółka CONSO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Legnicka 55F, 54-203 Wrocław, KRS: 0000356846,
NIP: 8942998563, REGON: 021262436, jest administratorem serwisu www.conso.pl.
Przygotowaliśmy dla Ciebie informację na temat stosowanych przez nas w ramach naszej strony www plików
Cookies wraz z możliwością wyłączenia niektórych z nich.
Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.
Na naszej stronie www i w aplikacjach używamy znaczników internetowych, takich jak pliki np. cookie lub local
storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz
analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również
Nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji.
Poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i
innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas
Cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies
i podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (wskazany
poniżej).
Co to są Cookies?
Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym
Użytkownika, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z danego urządzenia
końcowego – podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.).
Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia oraz
wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną
internetową a także inne potrzebne dane. W niniejszej Polityce, informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie
również do innych podobnych technologii do Cookies.
Inne technologie podobne do Cookies (zwane także: „innymi podobnymi technologiami”)
Dla zapewnienia sprawnego korzystania z serwisu używamy także innych niż Cookies technologii np.
Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w
wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona
internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez
przeglądarkę po jej zamknięciu.
W jakim celu stosujemy Cookies lub inne podobne technologie?
Stosujemy Cookies lub inne podobne technologie w następującym celu:
▪ by nasz serwis www działał szybciej i był łatwiejszy w użyciu,
▪ aby lepiej dopasować treści dostępne na naszej stronie www do oczekiwań i zainteresowań
Użytkownika,
▪ do zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, jak ludzie korzystają z naszych
usług oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć?
Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies.
Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części,
np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy Cookies są
wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj, że zmiana ustawień plików Cookies i podobnych technologii może
wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

USŁUGA
COOKIES FUNKCYJNE

GOOGLE ANALYTICS

CEL UŻYCIA
Tych plików Cookies nie możesz wyłączyć,
albowiem są one niezbędne, żeby nasza
strona www działała prawidłowo

W ramach Google Analitics nie
gromadzimy Twoich danych osobowych.
Nie zbieramy danych demograficznych, a
adresy IP są skracane przez Google. Jeżeli
pomimo tego, nie zgadzasz się na
korzystanie z tych Cookies możesz ją
wyłączyć
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