Polityka Plików „Cookies”
Vescom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi stara
się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy
i otwarty.

Korzystając

z serwisu

internetowego

vectra.samsung24.eu

wyrażasz

zgodę

na wykorzystanie przez nas plików „cookies”, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas
przeglądania stron serwisu internetowego. Żadne pliki „cookies” wykorzystywane w naszych
witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości
Użytkownika.
Czym są „cookies”?
To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis
internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie,
smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji –
m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.
Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy
internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo
działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.
Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron
internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies”
możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.
Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu
wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania
do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane
są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Zalety plików „cookies”
Pliki „cookies” ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron
internetowych. Jeśli Użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej,
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umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki „cookies” pozwalają tworzyć statystyki, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na
ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika serwisu
(po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego
logowania.
Kontrolowanie i usuwanie plików „cookies”
Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików „cookies”.
Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików
„cookies”, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania Użytkownika za każdym
razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać
pliki „cookies”, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości
zarządzania i usuwania plików „cookies” różnią się w zależności od używanej przeglądarki.
Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc
w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której
wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki „cookies” w najpopularniejszych przeglądarkach.
Jakie pliki „cookies” wykorzystuje witryna?
Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które można podzielić w następujący sposób: „niezbędne” czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję
po zalogowaniu użytkownika
„funkcjonalne” - pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające
na personalizację interfejsu
„zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
„wydajnościowe” - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu
Zarządzanie plikami „cookies”
Pamiętaj,

że

masz

możliwość

samodzielnego

zarządzania

„cookies”.

Umożliwiają

to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz
możliwość:
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1) zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych
przez witryny internetowe;
2) zarządzania „cookies” na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
3) określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików
trwałych jako sesyjnych itp.;
4) blokowania lub usuwania cookies.
Pamiętaj jednak, że efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji,
może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji
w nich dostępnych.
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