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POLITYKA PLIKÓW „cookies”
(dla strony www.serfaren.pl)
Nasza polityka cookies.
1. 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.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.serfaren.pl . Adres siedziby firmy: SERFAREN
Krzysztof Serafin, ul. Daniela 2e,72-002 Dołuje woj. zachodniopomorskie.
3. Administrator wykorzystuje w ograniczonym zakresie pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje
tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone).
4. Wykorzystujemy tylko pliki cookies nie ingerując w Twoją prywatność.
Wykorzystywane przez nas pliki cookies są nieszkodliwe i obejmuje cookies:
 niezbędne do poprawnego działania strony internetowej,
 potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, jednak ich działanie nie
ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika.
5. Równocześnie Administrator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym Użytkownika.
6. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach
internetowych:
 Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek ,
 Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html ,
 Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl ,
 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
7. Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która
uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia
funkcjonalności świadczonych usług.
8. Administrator stosuje mechanizm Google Analytics, oparty o kod śledzący w technologii JavaScript oraz
cookies. Mechanizm ten pozwala na zbieranie zanonimizowanych danych o zachowaniu Użytkownika w
trakcie sesji w serwisie, takich jak wyświetlone strony i czas na nich spędzony, dane o urządzeniu i
systemie operacyjnym Użytkownika oraz dane o interakcji Użytkownika ze stroną (takie jak kliknięcia na
linki, pobrania dokumentów).

