Polityka Cookies
1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do
korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych
preferencji
2. Każdorazowe wejście użytkownika do Serwisu powoduje zapisanie danych w pliku
dziennika. W zakres tymczasowo przechowywanych danych wchodzi:
a) numer IP komputera, z którego otrzymano zapytanie – podlegający jednak
anonimizacji(tzw. maskowanie IP),
b) nazwa domeny
c) data i godzina dostępu
d) kod odpowiedzi HTTP
e) odwiedzone strony
f) nazwa i wersja systemu operacyjnego
g) nazwa i wersja przeglądarki
h) rozdzielczość ekranu.
3. Każdy użytkownik może tak skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki, aby pliki
cookies nie były przez nią akceptowane. W takiej sytuacji na komputerze osoby
odwiedzającej Serwis nie zostaną zapisane żadne dane.
4. Zapisane dane są w sposób anonimowy grupowane w celach statystycznych. Dane
statystyczne służą do oceny sposobu korzystania z witryny www.leganza.pl przez osoby ją
odwiedzające. W szczególności dotyczy to kolejności odwiedzania poszczególnych stron,
a także ścieżek przemieszczania się pomiędzy stronami. Serwis wykorzystuje te
informacje do zwiększania użyteczności i poprawy warunków korzystania z Serwisu.
5. Serwis korzysta z Google Analytics, czyli usługi analitycznej oferowanej przez Google
Inc. („Google"). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek),
czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, umożliwiających
analizę sposobu, w jaki użytkownik korzysta z danej witryny. Informujemy, że w Serwisie
włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP. Google wykorzystuje te informacje do
analizy sposobu korzystania z witryny, w celu sporządzania przeznaczonych dla operatora
witryny raportów na temat ruchu w witrynie, a także do świadczenia innych usług
związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Za pomocą technologii plików cookies
stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami
użytkowników. Do mierzenia skuteczności reklamowania naszej witryny wykorzystujemy
remerketing. Dzięki tej technologii możemy zaprezentować użytkownikowi reklamę
dopasowaną do niego oraz spośród dostępnych ofert przedstawiać przede wszystkim takie,
które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika. W żadnym razie Google nie
łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Aby zapobiec zapisywaniu plików
cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że może to
spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcji dostępnych w witrynie.
Ponadto użytkownik może zablokować zapis danych wygenerowanych przez pliki cookie
(w tym swojego adresu IP) i dotyczących sposobu korzystania z witryny, a także
zablokować przetwarzanie danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować
wtyczkę
do
przeglądarki,
dostępną
pod
adresem
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

