Polityka Cookies
1. Administrator Serwisu, stosownie do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004
roku Prawo telekomunikacyjne, wykorzystuje pliki typu „cookies”, które służą do zbierania
informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników strony internetowej Administratora
pod adresem www.michalwrzosek.pl (dalej „Serwis”).
2. Administratorem Serwisu www.michalwrzosek.pl jest Michał Wrzosek, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Michał Wrzosek, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności Aleje
Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, NIP: 5213552950, REGON: 3635898042.
3. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o charakterze
tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze
stron Serwisu. Pliki Cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki wykorzystywanych do
przeglądania stron internetowych. Celem wykorzystywania plików Cookies przez Serwis jest:
a) przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;
b) utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika tak, aby na poszczególnych podstronach
Serwisu nie było konieczne ponowne logowanie się;
c) obsługa kont użytkowników;
d) tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez
Użytkowników;
e) obsługa płatności elektronicznych.
4. Podczas odwiedzin Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej
jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje
przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są automatycznie rejestrowane na Serwerze.
Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies, dzięki czemu może
pozostać anonimowy, jednakże wówczas Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika
ani jego preferencji. Ograniczenie przesyłania plików Cookies może tym samym wpłynąć na
niektóre funkcjonalności Serwisu. Aby zablokować możliwość odbierania plików Cookies lub
otrzymywać informacje o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym
Użytkownika, należy zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.
5. Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym
urządzeniu.
6. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej
dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą
wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
Tym samym pliki Cookies mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a
Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.

