POLITYKA COOKIES
sklepu internetowego www.purella.pl
1.

Niniejsza Polityka dotyczy osób fizycznych, które korzystają ze sklepu internetowego www.purella.pl (dalej:
"Serwis").

2.

Administratorem Serwisu jest Purella Sp. z o.o. (dalej: "Administrator")

3.

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zamówień opisuje regulamin Serwisu.

4.

Serwis wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie w celu zebrania informacji statystycznych o
użytkownikach sieci Internet odwiedzających Serwis. Zebrane informacje mają na celu także poprawę
funkcjonalności Serwisu i dostosowanie go do potrzeb i zachowań użytkowników.

5.

Serwis wykorzystuje następujące typy plików cookies:
1) Sesyjne pliki cookies – są to tymczasowe pliki cookies, które są kasowane po zamknięciu przeglądarki.
2) Trwałe pliki cookies - Trwałe pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki aż do momentu ich usunięcia lub,
gdy upłynie okres ważności danego pliku cookie. Te pliki cookies będą rozpoznawać Państwa jako
powracającego użytkownika.
3) Niezbędne (techniczne) pliki cookies - są wymagane do korzystania z serwisu (umożliwiają nawigację i
korzystanie z funkcji Serwisu).
4) Analityczne pliki cookies – udzielają informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez użytkowników –
przekazują dane o odwiedzonych podstronach, dokonanych wyborach w Serwisie o spędzonym w Serwisie
czasie i występowaniu błędów. Nie identyfikują one użytkownika jako konkretnej osoby. Pozwalają one
usprawniać Serwis w oparciu o stwierdzone anonimowe zachowania poszczególnych użytkowników.
Pliki cookies stosowane przez Stronę:

6.

Nazwa

TYP
(niezbędny/analityczny/s
esyjny/trwały)

Opis

www.googleanalytics.com

Trwały, analityczny
(cookie podmiotu
trzeciego)

Ten zewnętrzny plik cookie Google Analytics służy do
rozróżniania użytkowników w celu gromadzenia informacji o
wizytach na stronie. Ten plik cookie pomaga nam
zidentyfikować obszary witryny wymagające poprawy. Plik
cookie „_ga” nie pozwala nam na osobistą identyfikację
użytkownika, ponieważ nie są gromadzone żadne informacje
ani dane osobowe.

7.

Analityczne pliki cookies zbierają dane demograficzne i behawioralne na Państwa temat takie jak płeć, położenie
geograficzne (np. kod pocztowy), zainteresowania oraz informacje o (przypuszczalnym) stylu życia. Zbierają one
także informacje o sposobie korzystania z Serwisu, o systemie (z którego korzysta Państwa urządzenie), o adresie
protokołu internetowego (IP), a także o rodzaju i wersji przeglądarki. Może być zbierany unikalny numer
urządzenia, identyfikator wyświetlania reklam, dane geolokalizacyjne i inne podobne dane na temat urządzenia
mobilnego. Zbierane są także informacje o klikanych linkach i przeglądanych treściach, czasie przebywania na
poszczególnych witrynach oraz interakcji z nimi.

8.

Mogą Państwo kontrolować zakres działania plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki – decydując,
które pliki przeglądarka będzie akceptować, a które odrzucać. Odrzucenie niezbędnych plików cookies może
uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu. Instrukcje co do
sposobu konfiguracji ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są pod następującymi
linkami:

9.



Internet Explorer



Firefox



Safari



Chrome

Aby zrezygnować z pliku cookie Google Analytics, możesz pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl

