
POLITYKA COOKIES

Twoje  dane  osobowe,  które  pobierane  są  automatycznie  po  wejściu  na

tefrahouse.pl  Pliki  cookies (tzw. „ciasteczka”)  stanowią dane informatyczne,  w

szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

użytkownika.

W ramach tefrahouse.pl 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.

W  ramach  Serwisu  tefrahouse.pl  stosowane  są  następujące  rodzaje  plików

cookies:

● „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w

ramach tefrahouse.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane

do usług wymagających uwierzytelniania;

● pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane

do  wykrywania  nadużyć  w  zakresie  uwierzytelniania  w  ramach

tefrahouse.pl;

● „wydajnościowe”  pliki  cookies,  umożliwiające  zbieranie  informacji  o

sposobie korzystania ze strony internetowej tefrahouse.pl;

● „funkcjonalne”  pliki  cookies,  umożliwiające  „zapamiętanie”  wybranych

przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu tefrahouse.pl;

● „reklamowe”  pliki  cookies,  umożliwiające  dostarczanie  Użytkownikom

treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W  wielu  przypadkach  oprogramowanie  służące  do  przeglądania  stron

internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie

plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy tefrahouse.pl

mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia  te  mogą  zostać  zmienione  w  szczególności  w  taki  sposób,  aby



blokować  automatyczną  obsługę  plików  cookies  w  ustawieniach  przeglądarki

internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu

Użytkownika  tefrahouse.pl.  Szczegółowe  informacje  o  możliwości  i  sposobach

obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki

internetowej.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce

● Przeglądarka Opera

● Przeglądarka Firefox

● Przeglądarka Chrome

● Przeglądarka Internet Explorer

● Przeglądarka Safari

A. tefrahouse.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta tefrahouse.pl automatycznie gromadzi

w  logach  dane  związane  z  urządzeniem,  z  którego  korzystasz  łącząc  się  z

tefrahouse.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą:

typu  urządzenia,  systemu  operacyjnego,  rodzaju  przeglądarki  internetowej,

rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres

wejścia na tefrahouse.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji

tefrahouse.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane  te  stanowią  jedynie  materiał  do  analizy  statystycznej  i  mechanizmów

korygowania błędów systemowych.

B. tefrahouse.pl (cookies)

tefrahouse.pl  wykorzystuje  technologię  „cookies”,  czyli  plików  tekstowych

umieszczanych  na  Twoim  urządzeniu,  w  celu  umożliwienia  tefrahouse.pl

rozpoznania Ciebie i dostosowania tefrahouse.pl do Twoich potrzeb.

tefrahouse.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania tefrahouse.pl (sesja trwa 30

dni, po czym cookies jest kasowane);

2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania tefrahouse.pl.

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


Jeżeli  nie  zgadzasz  się  na  umieszczanie  na  swoim urządzeniu  plików  cookies

możesz  zablokować  ich  umieszczenie  odpowiednio  konfigurując  swoja

przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy

swojej  przeglądarki  internetowej.  Niestety  w  przypadku  zablokowania  plików

cookies  pochodzących  z  tefrahouse.pl  nie  możemy  zagwarantować  jego

poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po

zakończeniu odwiedzin w tefrahouse.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić

bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej

przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google  Analytics  wykorzystuje  technologię  „cookies”,  czyli  plików  tekstowych

umieszczanych  na  Twoim  urządzeniu,  w  celu  umożliwienia  przeanalizowania

przez  tefrahouse.pl  źródeł  ruchu  i  sposobu,  w  jaki  odwiedzający  korzystają  z

niego.

Google  gromadzi  na  swoich  serwerach  dane  pozyskane  z  umieszczania  na

urządzeniach  plików  cookies  i  korzysta  z  tych  informacji  w  celu  tworzenia

raportów  i  świadczenia  innych  usług  związanych  z  ruchem  i  korzystaniem  z

internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie

zobowiązana to uczynić  na podstawie przepisów prawa lub w przypadku,  gdy

osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google i Clicky.

Dane  te  stanowią  jedynie  materiał  do  analizy  statystycznej  i  mechanizmów

korygowania błędów systemowych.

Jeżeli  nie  zgadzasz  się  na  umieszczanie  na  swoim urządzeniu  plików  cookies

możesz  zablokować  ich  umieszczenie  odpowiednio  konfigurując  swoja

przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy

swojej  przeglądarki  internetowej.  Niestety  w  przypadku  zablokowania  plików

cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania tefrahouse.pl.



Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google,

ale po zakończeniu odwiedzin w tefrahouse.pl chciałbyś je skasować, możesz to

zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy

swojej przeglądarki internetowej.


