Polityka cookies
Informacja o plikach cookies używanych na stronie www.g4.rent
Używamy plików Cookies. Są to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o użytkowaniu
przez Ciebie naszej strony internetowej, a także umożliwiające dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania z tych stron internetowych. Klikając ”Akceptuję”, zgadzasz się na użycie plików Cookies. Możliwe jest także wyłączenie
plików Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Nasza strona internetowa, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są wykorzystywane w celach
statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych. Pliki te są
zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcjonalności.
Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez nas do utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej
podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze
Użytkowników, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się
bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów. W ramach naszych stron internetowych
stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

•

niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na naszych stronach internetowych, np. uwierzytelniające pliki
cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

•

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

•

wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

•

funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;

•

reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z Administratorem
reklamodawców oraz partnerów. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z naszych stron Internetowych, a
Administrator informuje Użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o
możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania
zainstalowanego w urządzeniu Użytkownika. Zaznaczmy, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie stron
internetowych w pełnym zakresie.

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie
ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak
zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu takich informacji, co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez
Administratora cookies w sposób opisany powyżej. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej
wykorzystywanej do połączenia ze stroną internetową i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają
też zarządzać cookies w pozostałym zakresie. Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów
najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej
przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

•

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

•

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

•

Opera 8.0: http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

•

Microsoft EDGA: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Więcej informacji o zakresie i celu przetwarzania danych, jak również o Administratorze danych osobowych i sposobie wycofania lub ograniczenia
zgody, znajduje się w naszej polityce prywatności.
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