Polityka prywatności
Polityka obsługi "cookies" (ciasteczek) w serwisie http://www.fantex.pl/
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, inne mają ułatwić naszym użytkownikom korzystanie z serwisu
bądź są stosowane w celu gromadzenia informacji statystycznych o odwiedzających, a także pozwalają użytkownikom udostępniać i rekomendować w sieciach
społecznościowych zawartość naszych witryn.

Czym są pliki cookies?
Kliknij: http://www.wszystkoociasteczkach.pl/
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich aktywności w
sieci. Pliki cookies stosowane w naszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

•
•
•
•

dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości,
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

•
•

“sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
“niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

•
•
•

“wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych naszego serwisu,
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
“społecznościowe” pliki cookies, umożliwiające dzielenie się informacjami znajdującymi się w naszym serwisie ze znajomymi w ramach sieci
społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter itp.

Wyłączenie obsługi plików cookies
Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były „cookies” - trwałe czy też związane z sesją - możecie Państwo wyłączyć cookies w swojej
przeglądarce. Wyłączenie „cookies” może mieć wpływ na pełne funkcjonowanie strony internetowej. W szczególności nie będzie możliwe logowanie się, korzystanie z
koszyka zakupów w sklepie internetowym oraz robienie zamówień i dokonywanie płatności. Należy mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało
wpływ na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.

Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki:
•
•
•
•
•

przeglądarka Opera: kliknij tutaj
przeglądarka Firefox: kliknij tutaj
przeglądarka Chrome: kliknij tutaj
przeglądarka Internet Explorer: kliknij tutaj
Przeglądarka Safari: kliknij tutaj

