POLITYKA COOKIES

Mechanizm Cookies
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Biura
Konsultingowo - Usługowe BHP Piotr Troka nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych
informacji zebranych od użytkowników. Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny
.bhptroka.pl) zapisane informacje są usuwane

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje do powyższego zapisu.

Informacja o plikach cookies na stronach internetowych i
aplikacjach w domenie bhptroka.pl
Plik cookie to niewielki plik tekstowy przesyłany przez serwer strony sieci Web ( dalej WWW)
i zapisywany w pamięci urządzenia użytkownika. Plik ten powiadamia serwer strony WWW, że dana
osoba po raz kolejny odwiedza stronę internetową.
Zastosowanie plików cookie:




umożliwiają i usprawniają działanie strony WWW,
upraszczają korzystanie ze strony WWW,
umożliwiają monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności strony
WWW.

Pliki cookie, których używamy, nie wyrządzają żadnych szkód i nie powodują zmian w urządzeniu
użytkownika oraz w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookie nie zawierają
danych identyfikacyjnych tj. nazwisk, adresów czy informacji o płatnościach.

Nasze zasady dotyczące plików cookie
Aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać zawartość i spersonalizowane funkcje strony
www.bhptroka.pl, jego urządzenie, którym może być : komputer, tablet lub telefon komórkowy musi
akceptować pliki cookie (często jest to ustawienie domyślne), ponieważ niektóre spersonalizowane
funkcje strony możemy udostępniać tylko przy wykorzystaniu tych plików.
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Użytkownik może ograniczyć możliwość używania plików cookie ze strony www.bhptroka.pl,
zablokować je lub usunąć. Ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie użytkownik może
dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, zazwyczaj będzie to
przeglądarka internetowa . W zależności od używanej przeglądarki ( Firefox, Internet Explorer,
Chrome, Bing i Safari) należy zapoznać się z menu pomocy (lub instrukcją obsługi telefonu
komórkowego) i odpowiednio zmienić ustawienia plików cookie lub je usunąć.
Umieszczane pliki cookie są naszymi własnymi plikami . Umożliwiamy umieszczanie pików cookie
podmiotom zewnętrznym. Zasady korzystania przez podmioty zewnętrzne z plików cookie zostały
zawarte w polityce prywatności tych podmiotów.

Dodatkowe informacje
Przydatne informacje na temat plików cookie można znaleźć na: http://www.allaboutcookies.org
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