Polityka Baje.pl dotycząca Ciasteczek:
Informacje zawarte na tej stronie dotyczą polityki Baje.pl względem plików „Cookies”.

O plikach Cookies:
Pliki Cookies, jako dane - najczęściej w postaci plików tekstowych - są magazynowane w komputerach
użytkowników, dzięki czemu umożliwiają urządzeniom i oprogramowaniu na poprawne wyświetlanie
witryny internetowej, z uwzględnieniem jego indywidualnych preferencji. Podstawą składową Cookies jest
ich unikalny numer, czas przypisany na ich przechowywanie w urządzeniu wraz z nazwą strony, której
dotyczą.

Użycie plików Cookies:
Korzystanie z Cookies korzystnie wpływa na odbiór treści dostępnych w serwisach www poprzez ich
optymalizację do podejmowanych wyborów przez użytkownika. Cookies nie identyfikują personalnie
użytkownika, jednak pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta on z witryny, aby dostosować się do
jego preferencji.

Rodzaje plików Cookies:
Istnieją Cookies Stałe i Sesyjne, a więc odpowiednio: trwałe do zaprogramowanego czasu automatycznego
wygaśnięcia lub manualnego usunięcia, jak również tymczasowe, których trwanie kończy się wraz
z wylogowaniem z witryny, bądź ewentualnie zakończeniem pracy przeglądarki internetowej. Istnieją
także Cookies pochodzące od podmiotów trzecich, tj. Google+ czy też Facebook, których aplikacje mające
z jednej strony mierzyć popularność, a z drugiej umożliwiać polubienie materiałów są zainstalowane w tej
witrynie. Istnieją też Cookies od firm realizujących reklamowe kampanie swym reklamodawcom, jednak
w każdym z tych przypadków polityka wspomnianych podmiotów dotycząca Cookies jest dostępna w ich
witrynach i może być odrębna.

Pliki Cookies, a dane osobowe:
Dane zawarte w plikach cookies są zaszyfrowane i zabezpieczone w taki sposób, by osoby nieuprawnione
nie mogły z nich korzystać. Ich pozyskiwanie służy wyłącznie usprawnieniu relacji w połączeniu między
użytkownikiem, przeglądarką stron www, a serwisem.

Rezygnacja z Cookies:
Zwykle przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na umieszczanie Cookies w tzw. urządzeniu
końcowym, jednak jego użytkownik ma prawo podjąć decyzję o automatycznym blokowaniu Cookies
w swym oprogramowaniu lub też pozyskiwaniu bieżącej informacji o każdorazowym przesłaniu Cookies.
Na rynku jest wiele przeglądarek internetowych i choć wszystkie powinny umożliwiać ową funkcję, każda
z nich inaczej rozwiązała dostęp do tych opcji. Tak więc indywidualne, dla każdej przeglądarki
rozwiązania są dostępne w ustawieniach tychże programów. Użytkownik powinien jednak pamiętać, że
zupełne zablokowanie Cookies może wpłynąć negatywnie na funkcjonalności dostępne w serwisie, które
z Cookies aktualnie korzystają.

