
POLITYKA COOKIES

 

Co opisuje niniejsza Polityka?

Niniejsza Polityka Cookies („Polityka”) zawiera informacje o plikach cookie wykorzystywanych
przez witrynę internetową www.promocjcatchibo.pl („Serwis”), w tym w szczególności wyjaśnia,
w  jaki  sposób  i  dlaczego  używane  są  poszczególne  pliki  cookie  oraz  przedstawia  prawa  i
możliwości, które masz w związku z wykorzystaniem plików cookie przez Serwis.

Polityka  znajduje  zastosowanie,  jeżeli  jesteś  użytkownikiem  Serwisu.  Prosimy  o  uważne
zapoznanie się z dokumentem. 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, instalowane
na urządzeniach użytkownika korzystającego z Serwisu. Pliki cookie z reguły zawierają nazwę
domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu
końcowym użytkownika oraz swój unikalny numer.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to
niezbędne  do  funkcjonowania  Serwisu  (art.  173  ust.  3  ustawy  z  dnia  16.07.2004  r.  Prawo
telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody.

Do czego używamy plików cookie?

Korzystamy  z  plików  cookie  w  celu  zapewnienia  działania  podstawowych  funkcjonalności
Serwisu.  Pliki  cookie  używane  w  Serwisie  mają  charakter  sesyjny  (tj.  pliki  pozostają  na
urządzeniu użytkownika wyłącznie do czasu opuszczenia Serwisu lub zamknięcia przeglądarki
internetowej). 

Dane osobowe gromadzone  przy  użyciu  plików cookie  mogą być  zbierane  wyłącznie  w celu
wykonywania  określonych  funkcji  na  rzecz  Użytkownika.  Szczegółowe  informacje  dotyczące
przetwarzania  Twoich  danych  osobowych  znajdziesz  w  Regulaminie  konkursu i  Regulaminie
sprzedaży premiowej.

Usuwanie plików cookie

Użytkownik  może  dokonać  w  każdym czasie  zmiany  ustawień  dotyczących  plików  cookie  w
używanej  przez  siebie  przeglądarce  internetowej.  Ustawienia  te  mogą  zostać  zmienione  w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach
przeglądarki  internetowej  lub  informować  o  ich  każdorazowym  zamieszczeniu  w  urządzeniu.
Szczegółowe  informacje  o  możliwościach  i  sposobach  obsługi  plików  cookie  dostępne  są  w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pamiętaj, że ograniczenie stosowania
plików cookie może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z funkcjonalności Serwisu. 

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania
lub uzyskiwania dostępu do plików cookie za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek
internetowych:

• Firefox 

• Chrome 

• Internet Explorer

• Microsoft Edge 

• Opera 

• Safari 

https://promocjatchibo.pl/downloads/Regulamin_KONKURS_Tchibo.pdf
https://promocjatchibo.pl/downloads/Regulamin_SPRZEDAZ_PREMIOWA_Tchibo.pdf
https://promocjatchibo.pl/downloads/Regulamin_SPRZEDAZ_PREMIOWA_Tchibo.pdf
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.opera.com/pl/use-cases/clean-browser-and-remove-trackers
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop


Zmiany Polityki  

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki
została przyjęta i obowiązuje od dnia 19.09.2022 r.  
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