magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci

Polityka prywatności plików cookies
1. Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację
niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies.

2. Serwisy: blizejprzedszkola.pl, dlaprzedszkoli.eu, zwane dalej Serwisami, nie zbierają
w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Polityka Prywatności obowiązuje w serwisach internetowych: blizejprzedszkola.pl,
dlaprzedszkoli.eu, prowadzonymi przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, 30-437, przy ul. Kwiatowej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr 0000487975, NIP:
6793096735 REGON: 122994233, zwaną dalej CEBP.
5. W ramach działania naszych Serwisów Internetowych używamy plików cookies do
gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań
Użytkownika, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych
elementów Serwisów.
6. W ramach Serwisu 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
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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.
7. Przechowywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisów.
8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów 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 Serwisów. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Opisane przez
producentów sposoby blokowania przyjmowania plików cookies:
Blokada przyjmowania plików cookies w przeglądarce Firefox
Blokada przyjmowania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer
Blokada przyjmowania plików cookies w przeglądarce Chrome
Blokada przyjmowania plików cookies w przeglądarce Safari
9. Operator Serwisów informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
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11. W przypadku, gdyby Użytkownik Serwisów uznał te informacje za mało
wystarczające, może zwrócić się pisemnie do: CEBP 24.12 Sp. z o.o., 30-437 Kraków,
ul. Kwiatowa 3.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies i poznać schemat ich działania,
odwiedź stronę www.wszystkoociasteczkach.pl
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