Polityka plików cookies
Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do sposobów ich wykorzystania
na stronach internetowych: koniecalfabetu.pl, pstohnij.pl, pokolenia.xyz, generacje.xyz,
generacjay.pl, generacjaz.pl, generacjaalfa.pl, których właścicielem jest Piotr Stohnij
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Herezja Piotr Stohnij”, miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej: ul. Przemysłowa 74, 24-220 Niedrzwica Duża, wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, posiadającym NIP: 7132926904, numer REGON:
061609400. (dalej: „Herezja” oraz „Strona”).

I.

Informacje ogólne
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest:
2. Piotr Stohnij prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Herezja
Piotr Stohnij” z siedzibą w Niedrzwicy Dużej przy ul. Przemysłowej 74, 24-220
Niedrzwica Duża, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadającym NIP: 7132926904, numer REGON: 061609400.
3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również
przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo
skontaktować
się
z
Administratorem
pod
adresem
e-mailowym
kontakt@koniecalfabetu.pl

II.

Czym są pliki cookies?
1. 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 zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
2. Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale
jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką
Administrator podchodzi do ochrony danych osobowych, do plików tych stosowane są
środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie plików cookies w
pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Państwa oprogramowanie lub
sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z
którego pochodzi.
3. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby używanie na Stronie pliki cookies
były bezpieczne dla Państwa urządzeń. Korzystanie z plików cookies nie oznacza
pobierania od Państwa informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies
lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa
urządzeniu.
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4. Podczas pierwszej wizyty na Stronie przy wykorzystaniu danego urządzenia jest
Państwu wyświetlana informacja na temat stosowania plików cookies wraz z prośbą o
wyrażenie zgody na ich stosowanie.

III.

Do czego są używane pliki cookies?
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Strony do Państwa preferencji
oraz optymalizacji korzystania ze Strony, w tym:
1) rozpoznawania urządzeń użytkowników i odpowiedniego wyświetlania Strony;
2) dostosowania i optymalizacji Strony do potrzeb użytkowników, zapamiętywania
preferencji dotyczących Strony (język, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
3) zapamiętywania Państwa loginu i hasła (jeśli zaznaczą Państwo opcję zapamiętania
danych logowania), aby nie wpisywać ich przy każdym logowaniu;
4) tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć
w jaki sposób użytkownik korzysta ze Strony co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;
5) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony.

IV.

Jakie pliki cookies są używane na Stronie oraz jak długo są one
przechowywane?
1. Na Stronie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
1) cookies sesji – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci
przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia przeglądarki. Te pliki
cookies działają zatem podczas Państwa wizyty na Stronie, po czym
są automatycznie usuwane. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
niektórych funkcjonalności na Stronie.
2) cookies trwałe – po odwiedzeniu Strony pozostaną na Państwa urządzeniu wraz z
zapamiętanymi informacjami np. o Państwa skonfigurowanym zestawie
komputerowym i przywrócą ustawienia podczas Państwa kolejnych odwiedzin,
przez co użytkowanie naszej Strony będzie dla Państwa łatwiejsze.
2. Strona korzysta z oprogramowania i serwerów dostarczonych przez firmy: Zenbox,
ActiveCampaign, wFirma, Imker oraz WordPress. Dlatego szczegółowe informacje na
temat plików cookies stosowanych na Stronie znajduje się pod adresem
www.koniecalfabetu/cookies.

V.

Usuwanie plików cookies
1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania 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 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 oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
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2. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na Stronie.

VI.

Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź
całkowicie je zablokować?
Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-managecookies-in-Internet-Explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&
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