POLITYKA COOKIES DLA DOMENY MGGP.COM.PL
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Serwis internetowy używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu
końcowym Użytkowników serwisu jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Cookies stosowane są w celu:
a) utrzymania sesji logowania,
b) zachowania Twoich preferencji,
c) zapewnienia Ci obsługi, jaką chciałbyś od nas otrzymywać,
d) zrozumienia sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej,
e) monitorowania i analizowania wydajności, funkcjonowania i efektywności w celu doskonalenia strony MGGP S.A./Platformy Wix,
f)
zrozumienia i doskonalenia wpływu naszych kampanii marketingowych,
g) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed oszustwami, a także wykrywania cyberataków i zapobiegania im.
Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
3.1. ze względu na „własność”:
a) „Cookies własne” – pliki cookies umieszczane przez platformę hostingową Wix,
b) „Cookies zewnętrzne” – pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane przez spółki zewnętrzne będące partnerami Wix (Google, Microsoft.);
3.2. ze względu na „cykl życia”:
a) cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji
danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
3.3. ze względu na funkcjonalność:
a) Cookies niezbędne umożliwiają poruszanie się po stronie i korzystanie z kluczowych funkcjonalności, takich jak obszary bezpieczne
i prywatne,
b) Cookies analityczne pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej (np. które zakładki odwiedzasz),
dzięki czemu możemy pozyskiwać dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z naszej strony, doskonalić stronę poprzez identyfikację
błędów i problemów z wydajnością,
c) Cookies funkcjonalne to cookies wykorzystywane do zapamiętywania wyborów dokonywanych przez użytkownika w celu podnoszenia
jakości obsługi (np. języka),
d) Cookies marketingowe są wykorzystywane do zbierania informacji na temat wpływu naszych kampanii marketingowych prowadzonych
wobec użytkowników i osób niebędących użytkownikami na innych stronach internetowych.
Spis aktualnych plików cookies dostępny jest pod adresem https://www.wix.com/about/pl-cookie-table.
Użytkownik wykorzystując wbudowane mechanizmy (pasek prywatności) może samodzielnie określić jakiego typu pliki cookies są przez niego
akceptowalne.
Alternatywnie użytkownik w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi
serwisu internetowego, w tym uniemożliwić złożenie Zamówienia.
Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je
ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie
korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.

