POLITYKA COOKIES
Niniejsza „Polityka Cookies” odnosi się do serwisu www.almar-sport.pl
Przez używanie serwisu www.almar-sport.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z
„Polityką Cookies”.

Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić
ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z
używania strony www.almar-sport.pl.
Serwis www.almar-sport.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji w plikach cookies.
Co to są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, m.in. pliki tekstowe, przechowywane w
urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (komputerze, tablecie, laptopie, smartphonie),
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Ciasteczka najczęściej zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
Pliki cookies używane są do:
a) dostosowania zawartości i treści stron internetowych do upodobań Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
b) tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
podstronach ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
- „sesyjne”: te ciasteczka są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej),
- „stałe”: te ciasteczka są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach serwisu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje cookies:
a) konieczne do działania strony pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywające nadużycia,
c) poprawiające wydajność pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) poprawiające funkcjonalność pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.
Najczęściej oprogramowanie do przeglądania stron internetowych pozwala na przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w

każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies, w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcjach „Pomocy” w menu
przeglądarek internetowych.
Google Analytics
Serwis www.almar-sport.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron
internetowych Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies” w celu umożliwienia
witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane
przez cookie na temat korzystania z serwisu będą przekazywane spółce Google, która będzie
korzystała z nich w celu oceny wykorzystywania serwisu przez użytkownika, tworzenia raportów
dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z
ruchem na stronach internetowych. Google może również przekazywać te informacje osobom
trzecim. Korzystając z niniejszego serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Google dotyczących go danych w sposób określony powyżej.

