POLITYKA PRYWATNOŚCI
W naszym Serwisie używane są tzw. pliki Cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego
Użytkownika w celu ułatwienia korzystania z Serwisu, uzyskania informacji o sposobie korzystania z niego oraz
dostosowania serwisu do preferencji Użytkownika i tym samym maksymalnego usprawnienia funkcjonowania
Serwisu. W przeglądarce internetowej można zablokować zapisywanie plików Cookies lub zmienić ustawienia
dotyczące plików cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na zapisywanie plików Cookies używanych w Serwisie.
Poniżej przedstawiamy zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach końcowych
Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
Pliki Cookies
Pliki Cookies (tzw. "ciasteczka") są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika i używane przez serwer do rozpoznania urządzenia Użytkownika przy
połączeniu oraz do korzystania ze stron internetowych. Pliki Cookies dzielą się na tymczasowe - pamiętane do
czasu zamknięcia przeglądarki i Cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane przez
przeglądarkę na dłużej. Samo wysłanie Cookie do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać prywatności
Użytkownika. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z
której zostały wysłane.
Cele w jakich wykorzystywane są Pliki Cookies
Pliki Cookies używane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez
Użytkowników. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkownikach. W naszym
Serwisie pliki Cookies wykorzystywane są w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych
określających sposób korzystania z Serwisu, co umożliwia analizę indywidualnych potrzeb Użytkowników i
ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
Możliwości wyłączenia lub modyfikacji dostępu plików Cookies do urządzenia Użytkownika
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, tak aby
wyłączyć możliwość przechowania w ogóle lub niektórych plików Cookies bądź uzyskiwać informacje o ich
każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć pliki
Cookies. Czynności te można wykonać za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe
informacje o zasadach obsługi plików Cookies, w tym ich wyłączaniu ich pobierania i przechowywania dostępne
są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików Cookies w
przeglądarce może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu oraz może mieć
wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona internetowa.
UWAGA!
Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura i projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Conart Sp. z
o.o. oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Kopiowanie elementów Strony,
informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych zamieszczonych
na Stronie do celów publicznych lub komercyjnych, bez uprzedniej zgody Conart Sp. z o.o., jest zabronione.

