POLITYKA COOKIES
Brand Oriented Sp. z o.o., adres: ul. Okopowa 33/26, Warszawa (dalej jako
„Brand
Oriented”)
korzysta
w
ramach
strony
internetowej
www.brandoriented.pl z technologii Cookies.
CO TO SĄ COOKIES?
Cookies to dane informatyczne zapisywane i przechowywane na Twoim
urządzeniu końcowym (np. laptopie, smartfonie, tablecie itd.), które przeglądarka
wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze stronami internetowymi
z danego urządzenia. Dzieje się to zawsze podczas odwiedzania stron
internetowych.
Cookies powinien zawierać takie dane jak m. in.:
 nazwa strony internetowej, z której pochodzi;
 „długość życia”, czyli czas jego istnienia na Twoim urządzeniu;
 wygenerowany
unikalny
kod
służący
identyfikacji
przeglądarki
internetowej, z której następuje połączenie na Twoim urządzeniu.
DLACZEGO KORZYSTAMY Z COOKIES?
Brand Oriented stosuje Cookies w następującym celu:
 stale działamy, aby strona www.brandoriented.pl działała sprawniej, a
korzystanie z niej było prostsze i przyjemniejsze;
 Cookies są niezbędne go prawidłowego działania strony, pozwalają na
poruszanie się po niej, optymalizują działanie i dają możliwość korzystania
z jej poszczególnych elementów;
 do tworzenia i zbierania statystyk, które pozwalają nam zrozumieć w jaki
sposób korzystasz z naszej strony i co możemy poprawić.
W tym celu stosujemy następująca Cookies;
 Cookies stałe – zostają na Twoim urządzeniu przez cały zadany okres ich
życia lub do czasu ich usunięcia;
 Cookies sesyjne – zostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak korzystasz ze
strony. Po tym czasie znikają.
Czy można, a jeżeli tak to w jaki sposób można modyfikować ustawienia
Cookies w przeglądarce?
Poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki możesz
kontrolować udzielone zgody na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką
Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez Brand Oriented plików Cookies
lub chcesz zmodyfikować sposób korzystania w Cookies, możesz dokonać zmian
w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania
ze strony www.brandoriented.pl.
Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych domyślnie na akceptację
przyjmowania plików Cookies. Możesz jednak dokonać modyfikacji ustawień
przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w pewnym zakresie,
tak aby otrzymywać informację, kiedy witryna internetowa wysyła Cookies na
Twoje urządzenie.

Pamiętaj jednak, że zablokowanie otrzymywania plików Cookies
negatywnie wpłynąć na możliwość korzystania ze strony Brand Oriented.

może

Informacje o tym, jak zmieniać ustawienia Cookies w Twojej przeglądarce,
znajdziesz na stronie dostawczy konkretnej przeglądarki:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przedsledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy
%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies

