Polityka plików cookies
serwisu internetowego „Moje konto” i sklepu internetowego „Braster e-Sklep”
(Załącznik Nr 2 do Regulaminu Serwisu)

1. Informujemy, że w ramach serwisu internetowego „Moje konto” i sklepu internetowego
„Braster e-Sklep”, udostępnianych w domenie mojekonto.braster.eu oraz
sklep.braster.eu (dalej „Serwisu”) wykorzystywane są pliki cookies.
2.

Pliki cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu
informatycznym, z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania zawartości
Serwisu, stosowane w celu zapewnienia poprawności działania oraz optymalnego
wykorzystania funkcjonalności Serwisu.

3.

Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają także dostosowywać korzystanie
z Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, utrzymywać sesję
Użytkownika Serwisu po zalogowaniu, jak również służą do opracowywania ogólnych
statystyk dotyczących korzystania z Serwisu w celu ulepszania struktury oraz
zawartości Serwisu. Dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookies mają
charakter zbiorowy i nie służą indywidualizacji Użytkownika.

4.

Wykorzystywane w ramach Serwisu pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne. Pliki
cookies stałe przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu
przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich
usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które
są usuwane automatycznie po wylogowaniu się przez Użytkownika z Serwisu lub
zamknięciu jego przeglądarki internetowej.

5.

Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
a. niezbędne – pliki te są konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
b. funkcjonalne – pliki te zapewniają dostęp do konkretnych funkcjonalności
działających w ramach Serwisu, który w przypadku ich dezaktywacji może
być ograniczony, umożliwiają one również zapamiętanie ustawień
wybranych przez użytkownika podczas korzystania z Serwisu;
c. wydajnościowe – pliki te służą do gromadzenia informacji na temat sposobu,
w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu i są one wykorzystywane do
usprawnienia jego funkcjonowania, a także ułatwienia korzystania z
Serwisu przez Użytkowników, bez gromadzenia informacji umożliwiających
ich identyfikację;
d. reklamowe – pliki te wykorzystywane są do badania zainteresowania
reklamami wyświetlanymi w Serwisie ze strony jego Użytkowników i
gromadzeniem danych w tym zakresie, które mogą być następnie
wykorzystane w celu dostosowania treści materiałów reklamowych do
preferencji użytkowników.

6.

Każdy Użytkownik Serwisu może zarządzać plikami cookies poprzez właściwą
konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień
przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce „opcje”, „opcje

internetowe” lub podobnej, w zależności od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki
internetowej.
7.

Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji
przyjmowania cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub
uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jego wybranych
funkcji.

8.

Zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies
Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym momencie.

9.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: infolinia@braster.eu .

