POLITYKA COOKIES
Czym jest cookie (ciasteczko)?
Pliki cookie (liczba mnoga: cookies) to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane
witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich
wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Korzystanie z plików cookie jest teraz
standardem dla większości stron internetowych. Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookie, możesz nimi zarządzać
i kontrolować je za pomocą przeglądarki, w tym usuwać pliki cookie, usuwając je z „historii przeglądarki” (pamięci
podręcznej) po opuszczeniu strony.

Jakie cookies są używane i dlaczego?
Na witrynie internetowej www.dawtona.pl wykorzystujemy pliki cookies techniczne, analityczne i marketingowe.
Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania witryny. Wykorzystujemy je, aby zoptymalizować
naszą witrynę pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające.
Z analitycznych plików cookies korzystamy po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzyć,
nie identyfikując Twoich danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych.
Pliki cookies marketingowe wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na
naszej witrynie, jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów, w tym Google, Gemius, CR+, Onehorizon, Tradedoubler,
Tradetracker, GroupM, Appnexus, Facebook, Sales Manago, Bankier, Comperia, Ebroker, LeadMax, McNetwork, Money,
TotalMoney, do Twoich potrzeb i upodobań.
Możesz kontrolować i zarządzać plikami cookie za pomocą przeglądarki. Pamiętaj, że usunięcie lub zablokowanie
plików cookie może mieć wpływ na komfort użytkowania, a niektóre funkcje mogą być już niedostępne.

Jak długo korzystamy z cookies?
Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
•
•

sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
przeglądarki internetowej;
stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

Jakie dane zbieramy?
Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody
korzystania z witryny oraz minimalizacji uciążliwości reklam.
Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak
bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik.
Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku, Twoja
identyfikacja w oparciu o tą daną nie jest możliwa.

Jak zarządzać plikami cookies?
Cookies można na różne sposoby kontrolować i nimi zarządzać. Należy jednak pamiętać, że ich usunięcie lub wyłączenie
może wpłynąć na działanie witryny - mogą ograniczyć jej działanie.
Jeżeli cookies nie są niezbędne do prawidłowego działania witryny, przy pierwszej wizycie użytkownik proszony
jest o wyrażenie zgody na ich stosowanie. Zgody udziela się lub odmawia klikając link „Zarządzanie preferencjami
dotyczącymi cookies”.
Użytkownik może też zarządzać ustawieniami cookies we własnej przeglądarce. Szczegółowe informacje dotyczące
takich możliwości znajdują się pod linkiem www.aboutcookies.org

