
COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1.Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików 

tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę 

exlege.biz (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona 

– w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę internetową). 

Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć

m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2.Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania 

przez odwiedzających ze strony  Internetowej w następujących celach:

1.identyfikacji potencjalnych Usługobiorców;

2.zapamiętywania pytań zadanych poprzez formularz kontaktowy w celu złożenia 

zlecenia;

3.zapamiętywania danych z wypełnionych w formularzu kontaktowym;

4.dostosowywania zawartości strony strony internetowej do indywidualnych preferencji

Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz 

optymalizacji korzystania ze strony internetowej;

5.prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony 

strony internetowej.

3.Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie 

akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków 

korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. 

Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć 

możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć 

wpływ na niektóre funkcjonalności strony exlege.biz (przykładowo niemożliwym może 

okazać się przejście ścieżki formularza kontaktowego z uwagi na niezapamiętywanie tekstu

podczas kolejnych kroków składania zapytania).

4.Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu 

widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę exlege.biz – zgodnie z 

przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki 

internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia 

przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich 
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są 
w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć
w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
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