Polityka cookies

Czym są pliki cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne (informacje tekstowe), wysyłane przez stronę www (w tym
wypadku serwis internetowy BILAX Sp. z o.o.) i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputerze,
laptopie, smartfonie), z którego użytkownik korzysta przy przeglądaniu stron internetowych.
Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, posiadają
zazwyczaj unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas ich przechowywania na urządzeniu
końcowym użytkownika serwisu. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu
wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania
towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie przez serwer, który je utworzył, a dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W jakich celach są wykorzystywane pliki cookies
Dzięki plikom cookies korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze, a zawartość stron internetowych, np. w postaci
tekstów, zdjęć czy reklam jest lepiej dostosowana do preferencji użytkownika serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są głównie w celu optymalizacji i personalizacji stron internetowych serwisu, np. poprzez.:
•

rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu i wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego potrzeb,
np. poprzez zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki,

•

dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika;

•
•
•

zapamiętanie danych i wyborów użytkownika serwisu (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za
każdym razem na każdej podstronie);
dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej;
tworzenie statystyk korzystania ze stron internetowych,

W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, jednak użytkownik może
dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Należy pamiętać, iż ograniczenia stosowania
plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcji dostępnych na stronach internetowych serwisu. Poniżej
przedstawimy Państwu linki do szczegółowych informacji o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies,
dostępnych w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

•
•
•
•
•

Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari

Pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla Państwa komputerów, smartfonów czy innych urządzeń, przy pomocy których
korzystacie Państwo z serwisu – nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują zmian konfiguracyjnych ani w
urządzeniach ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

