Polityka plików cookie
Serwis pod adresem www.marol.com.pl stosuje pliki cookies. Pliki te w żadnym przypadku nie
służą do zbierania danych identyfikujących użytkowników korzystających z serwisu ani nie
zawierają danych szkodliwych dla urządzeń końcowych użytkowników.
Co to jest plik „Cookie”?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które są
automatycznie zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, co
umożliwia mu „rozpoznanie” użytkownika przy ponownym połączeniu.
Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu
końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz posiada do nich dostęp jest operator serwisu Chata Polska SA ul. Obodrzycka 61 61-249 Poznań
W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?
Pliki cookies na stronach serwisu wykorzystywane są w celu:
•rozpoznawania urządzenia użytkownika serwisu,
•nawigowania po serwisie,
•tworzenia statystyk odwiedzin serwisu.
Jakich plików „cookies” używamy?
W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent
cookies). Pliki cookies „sesyjne” są przechowywane w urządzeniu użytkownika jedynie do
momentu opuszczenia strony internetowej serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Pliki cookies„stałe” są przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki cookies stosowane w ramach Serwis udzielą się ze względu na przypisane im funkcje na:
•pliki cookies zapewniające większą wydajność serwisu poprzez zbieranie informacji o
sposobie korzystania przez użytkowników ze stron internetowych serwisu,
•pliki cookies zapewniające zapamiętywanie wybranych przez użytkowników ustawień
odwiedzanej witryny.
Czy można zrezygnować z akceptowania cookies?
Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają automatyczne zapisywanie plików
cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą w każdym czasie dokonać zmiany
ustawień dotyczących plików cookies we własnej przeglądarce.

Przeglądarki umożliwiają zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź ustawienie
funkcji wyświetlania komunikatów informujących o potrzebie wyrażenia przez użytkownika zgody
na pobranie plików przy każdorazowej próbie połączenia z serwisem. Użytkownik ma także
możliwość usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia po zakończeniu wizyty w serwisie.
Użytkownik powinien mieć na względzie, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą utrudnić
albo uniemożliwić korzystnie z Serwisu.
Więcej informacji o sposobach obsługi plików cookies jest dostępnych w ustawieniach przeglądarki
internetowej.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie

