Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI - PLIKI COOKIES

Pliki cookies

W ramach witryny www.grydladzieci.biz.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na
najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies
oznacza, że pliki te, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane będą po stronie użytkownika
,czyli na jego urządzeniu końcowym.

Użytkownik może jednak tak ustawić swoją przeglądarkę internetową, aby pliki cookies nie
zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały się po określonym czasie. Zmiany
ustawień dotyczących plików cookies można dokonać w każdej chwili wykorzystując opcje
przeglądarki z której aktualnie korzystamy.

Czym są pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych
użytkowników przeznaczonych do przeglądania stron internetowych. Plik cookies zawierają
nazwę strony internetowej z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na
urządzeniu końcowym.

Do czego służą pliki cookies
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Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji
użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies używane są
również w celu gromadzenia anonimowych danych demograficznych i opracowywania ogólnych
statystyk odwiedzin strony (czasu odwiedzin, ilości wyświetleń strony itp.), które pomagają
zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co jednocześnie umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości.

Pliki cookies dotyczące reklam

Zezwalamy zewnętrznym dostawcom na publikowanie reklam w naszym serwisie. Firmy te
mogą umieszczać pliki cookies i odczytywać je w przeglądarkach użytkowników. Zewnętrzni
dostawcy, w tym Google, wykorzystują pliki cookies do wyświetlania reklam na podstawie
wcześniejszych odwiedzin użytkowników na naszej stronie. Pliki cookies umożliwiają firmie
Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych i dopasowanych reklam na
podstawie ich odwiedzin w naszej i w innych witrynach internetowych.

Więcej przydatnych informacji znajduje się na stronach:
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/ads/

Usuwanie i blokowanie plików cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają do umieszczana plików cookies na urządzeniu
końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną
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obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki
internetowej.

UWAGA: Wyłączenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na funkcjonowanie
strony internetowej.

Linki zewnętrzne

Gry i reklamy publikowane w naszym serwisie zawierają linki do innych stron internetowych.
Serwis grydladzieci.biz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i politykę prywatności tych
stron.
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