
Pliki cookies 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich            
do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików           
cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może         
kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z          
naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż          
użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności.         
Informację cookies strony internetowej zapewnia sposobnagluten.pl. 

 

Informacja na stronie internetowej 

1. Serwis automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies, brak zmiany ustawień           
przeglądarki oznacza ich akceptację. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki           
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i          
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają           
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu           
końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies          
oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu Dominika Krawczyk Studio           
Projektowe, Traugutta 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz          
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają          
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,         
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu           
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

c) utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi            
na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych          
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w        
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie          
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w           
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w           
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu         



w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach          
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki         
internetowej). 

6. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w            
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 
 
7. Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą          
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.  


