INFORMACJA O PLIKACH "COOKIES"
W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej www.adagri.com strona stosuje tzw. "ciasteczka" (ang.
"cookies").
Czym są pliki "cookies"?
Pliki "cookies" to bezpieczne niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych,
zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pozwoli
to przede wszystkim odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych potrzeb
użytkownika.
Jakich plików "cookies" używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które
pozostają w urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach
plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Usuwanie plików "cookies"
W wielu przypadkach aplikacja służąca do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w taki sposób, żaby 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).
Wyłączenie plików "cookies"
Wyłączenie stosowania plików "cookies" może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności
dostępnych na stronie internetowej.
Pliki "cookies" używane za pośrednictwem wtyczek portali społecznościowych
W przypadku skorzystania przez Państwa z jakiejkolwiek zainstalowanej na stronie www.adagri.com wtyczki
(Facebook, Instagram, Twitter), za pośrednictwem której zostaną Państwo przeniesieni na profil Agencji założony
w danym portalu (odpowiednio: Facebook, Instagram, Twitter), mogą być dodatkowo wykorzystywane pliki "cookies"
służące do tego, aby dany portal odnotował Państwa obecność na stronie internetowej Agencji, a następnie zachęcał
Państwa do polubienia fanpage`a Agencji założonego w danym portalu. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo
w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych” znajdującej się na stronie www.adagri.com.

