Polityka plików „cookies”
Firma MARGO s.c. Adam Kurnicki, Michał Terlecki, ul.Wandy 6, 53-320 Wrocław, będąca
właścicielem sklepu internetowego MARGO, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania
prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe. W celu prawidłowego
funkcjonowania serwisów internetowych, oprogramowania sklepów internetowych oraz w celu
świadczenia usług na najwyższym poziomie, sklep internetowy MARGO wykorzystuje tzw. pliki „cookies”. Korzystanie z witryny internetowej bez zmiany ustawień dotyczących „cookies”
oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik ma
możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ustawień w zakresie obsługi plików „cookies”.
Poprzez korzystanie ze sklepu internetowego MARGO wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek
zgodnie z niniejszą Polityką plików „cookies”. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików
„cookies”, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub
zrezygnować z używania niniejszego serwisu.
Czym są pliki "cookies"?
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. "Cookies" zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji
użytkownika, ułatwienia korzystania z usług oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji
użytkownika, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.
Jakich plików "cookies" używamy?
Na stronach sklepu internetowego MARGO stosuje się dwa rodzaje plików "cookies"
1. stałe pliki "cookies" - to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas
określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez
użytkownika,
2. sesyjne pliki "cookies" - to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika
do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej),
3. pliki "cookies" wykorzystywane przez zintegrowanych partnerów sklepu internetowego, w
tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce
prywatności (np. Google).
Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Pliki "cookies" stosowane przez oprogramowanie sklepu internetowego MARGO nie przechowują
żadnych danych osobowych.

Sklep internetowy MARGO wykorzystuje własne pliki „cookies” w następujących celach:
1.
2.
3.
4.

inicjalizacja i uwierzytelnienie użytkownika w serwisach internetowych
utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu do serwisów internetowych
poprawne działanie, konfiguracja i ustawienie wybranych funkcji serwisów internetowych
poprawna obsługa programu partnerskiego oraz weryfikacja źródeł odwiedzin
użytkowników
5. gromadzenie anonimowych danych statystycznych
6. optymalizacja struktury i zawartości stron internetowych oraz usług
7. dostosowanie zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika
8. zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
9. dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań
10.zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa korzystania z serwisów internetowych.
Sklep internetowy MARGO wykorzystuje zewnętrzne pliki „cookies” w następujących celach:
1. gromadzenie anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem zewnętrznych
narzędzi do analizy statystycznej (Google Analytics)
2. prezentacja materiałów i treści reklamowych, w tym reklam dostosowanych do preferencji
użytkowników (Google Adwords, Google Adsense)
3. integracja stron internetowych z serwisami społecznościowymi (Facebook, Twitter, Google
+)
4. usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy sklepem internetowym MARGO a
użytkownikami oraz umożliwienie uzyskania informacji z zakresu oferowanych przez sklep
internetowy MARGO usług (Livechat).
Czy jest możliwe usunięcie plików "cookies"?
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych domyślnie
dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w konfiguracji
przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies"
dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania
plikami cookies można uzyskać na stronach dostawców przeglądarek internetowych.
Instrukcje dotyczące czyszczenia plików „cookies”

