Polityka dotycząca wykorzystania cookies
Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji przez DOBRY WĘGIEL Sp. z
o.o. usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.
Administratorem jest firma DOBRY WĘGIEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres
firmy: ul. Ostra 13C, 02-949 Warszawa NIP: 9512441858 wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000687291.
Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i
zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry
ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów
internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności
odwiedzających.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
•

dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,

•

pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają
z serwisu,

•

ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,

•

zapewnienia standardów bezpieczeństwa,

Przez fakt korzystania ze stron serwisu użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików
cookies na swoim komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach.
Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce
internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego
czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w
przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na
której zostały zamieszczone.
Nasz serwis korzysta niekiedy z usług internetowych podmiotów trzecich do wyświetlania
określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo, m.in.:
•

DOTPAY

•

Google Inc. w ramach usługi Google Analytics.

Nie jesteśmy w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji
dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników.
Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o
użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich
danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki
prywatności i plików cookies: Polityka ochrony prywatności Google Analytics >
https://policies.google.com/privacy?gl=PL
Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu
ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać
plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Należy mieć na uwadze, że wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub
uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych. Brak zmiany tych ustawień oznacza
akceptację dla stosowania plików typu cookies.
Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
•

Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność >
Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

•

Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać
odpowiednią opcję.

•

Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią
opcję.

•

Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią
opcję.

•

Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią
opcję.

