
POLITYKA COOKIES

1. Pliki Cookies

Serwis  http://www.studioacord.pl/ „dalej:  „Serwis”),  którego  Administratorem  jest   Bogdan

Sylwestrowicz  prowadzący działalność gospodarczą  pod firmą BOGDAN SYLWESTROWICZ

STUDIO  ACORD,  adres:  ul.  Do  Sanktuarium  Bożego  Miłosierdzia  3C,  30-610  Kraków,

NIP: 6762146550, REGON: 356877279 (dalej „Administrator”) wykorzystuje pliki cookies. 

Plik  cookie  to  niewielkie  informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i  zapisywane na urządzeniu

osoby  odwiedzającej  nasz  Serwis  (zazwyczaj  na  twardym  dysku  komputera  lub  w  urządzeniu

mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się

do  sposobów  korzystania  z  niego  przez  osobę  odwiedzającą  i  aby  zbierać  dane  statystyczne

dotyczące Serwisu. Niektóre z plików cookie, z których korzystamy, są usuwane po zakończeniu sesji

przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na

Twoim terminalu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe

pliki  cookie).  Czas  trwania  zapisu  można  zobaczyć  w  przeglądzie  w  ustawieniach  plików  cookie

przeglądarki internetowej.

Korzystając  z  Serwisu  wyrażasz  zgodę  na  instalowanie  plików  cookies  na  urządzeniu,

z którego korzystasz do przeglądania Serwisu. 

2. W     jakim celu używamy plików Cookies?  

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 zapewnienia dostępu do Serwisu,

 zapewnienie prawidłowego działania Serwisu i jego funkcjonalności,

 dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika

 tworzenia  statystyk,  które  pomagają  zrozumieć,  w  jaki  sposób Klienci  korzystają  ze  stron

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3. Zmiana ustawień dotyczących cookies

Co do zasady przeglądarki internetowe, a także inne oprogramowania zainstalowane na komputerze

lub innym urządzeniu,  które  zostało  podłączone do sieci  -  domyślnie  pozwalają  na umieszczanie

plików cookies  na  takim urządzeniu.  W konsekwencji  umożliwiają  zbieranie  informacji  o  osobach

odwiedzających Serwis. Jednak dzięki zmianie ustawień przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na

korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać przez Ciebie jako użytkownika

Serwisu zmodyfikowana lub odwołana. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć zapisywanie

plików  Cookies  na  swoim  urządzeniu  lub  całkowicie  wyłączyć  taką  możliwość.  Informujemy,  że

konfiguracja przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający lub ograniczający przechowywanie

plików  cookies  na  Twoim  urządzeniu  końcowym,  jak  również  usunięcie  zapisanych  plików

cookies, może  spowodować  ograniczenie  funkcjonalności  Serwisu  lub  nieprawidłowe  działanie

Serwisu.

http://www.studioacord.pl/


Szczegółowe  informacje  na temat  zmiany  ustawień  dotyczących  plików  Cookies  oraz ich

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale

pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

 w     przeglądarce Chrome  

 w     przeglądarce Firefox  

 w     przęglądarce Internet Explorer  

 w     przeglądarce Opera  

 w     przeglądarce Safari  

4. Przekierowanie na inne strony

Administrator umożliwia przejście bezpośrednio z Serwisu na inne strony internetowe. Po przejściu na

nie Twoje dane są przetwarzane zgodnie z zasadami podmiotów je administrujących. 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

