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ROZDZIAŁ I. Czym są pliki cookies? 
 

Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu użytkownika Bloga: https://dlaopiekunki.pl/. W             

plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona Bloga prawidłowo działała.               

Pliki cookies wykorzystywane na stronie Bloga odczytywane są przez Administratora (tj. Senior Citizens             

Research Institute Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, KRS 0000777919) oraz usługodawców, z których usług                

korzystamy dla utrzymania i funkcjonowania strony Bloga.  

 

 

ROZDZIAŁ II. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych na Blogu. 
 

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Bloga wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies: 

1. Cookies sesyjne: są to pliki niezbędne do korzystania z usług dostępnych w ramach Bloga.  

2. Cookies zapewniające bezpieczeństwo: są to pliki zapewniające bezpieczeństwo korzystania z          

Bloga. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest na przykład wykrywanie różnego rodzaju nadużyć, jak np.              

sztuczny ruch internetowy (boty).  

3. Cookies wydajnościowe: są to pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z            

Bloga.  

4. Cookies funkcjonalne: są to pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika          

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z             

którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu interfejsu, itp.  

5. Cookies marketingowe: są to pliki za pomocą których następuje profilowanie reklam wyświetlanych            

zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na stronie Bloga, stosownie do preferencji             

Użytkownika w zakresie wyboru usług, na podstawie danych posiadanych przez Administratora, w tym             

zachowania Użytkownika Bloga.  

6. Cookies statystyczne: są to pliki służące do tworzenia statystyk korzystania z Bloga, w tym do               

mierzenia efektywności działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz do          

ulepszania funkcjonowania Bloga. Możemy korzystać z zewnętrznych systemów statystycznych (np.          

Google Analytics).  
 

ROZDZIAŁ III. Okres korzystania z plików cookies. 
 

Pliki cookies sesyjne pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do zamknięcia strony Bloga. Pozostałe pliki              

cookies pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich                

ręcznego usunięcia przez Użytkownika.  

 

ROZDZIAŁ IV. Czy można wyłączyć obsługę plików cookies? 
 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych lub korzystania ze strony             

Bloga domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik           

może jednak zawsze zmienić ustawienia przeglądarki/oprogramowania i odrzucać prośby o instalowanie           

ciasteczek. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w             

szczególności, istnieje możliwość zablokowania pozostawiania plików cookies w ustawieniach przeglądarki          

internetowej na urządzeniu Użytkownika lub wymuszenia, by o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu             

Użytkownik był informowany. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne             

są w ustawieniach oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na              

poprawność i/lub jakość działania oraz wygodę korzystania ze strony Bloga.  

 

 


