POLITYKA COOKIES
1. Strona http://pureayurveda.pl/ w trakcie jej przeglądania zbiera w sposób
zautomatyzowany wyłącznie pliki cookies, wykorzystywane w celach opisanych w ust. 4.
Strona nie zbiera w sposób zautomatyzowanych innych informacji o użytkowniku.
2. Pliki cookies (ciasteczka) to małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do
przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies zebrane w trakcie przeglądania strony http://pureayurveda.pl/ będą
wykorzystywane przez jej właściciela, tj. Aleksandra Szwemin, a także jego zaufanych
partnerów, z których usług korzysta.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
a) statystycznych tj. sprawdzenia jacy użytkownicy i w jaki sposób poruszają się po naszej
stronie, np. które artykuły są najczęściej czytane na mojej stronie, do jakiej grupy
wiekowej należą użytkownicy, a także jak dużo czasu spędzili na stronie,
b) wyświetlania reklam Pure Ayurveda dopasowanych do preferencji użytkowników,
c) poprawienia jakości i sprawności poruszania się na stronie,
d) obsługi portali społecznościowych – przechodząc na nasz profil na Facebooku,
Instagramie, Twitterze, Pinterest czy google ++ poprzez wtyczki umieszczone u dołu
strony, użytkownik może przekazać informacje o sobie tym serwisom społecznościowym.
Dalsze wykorzystywanie informacji zawartych w plikach cookies przez serwisy
społecznościowe, podlega zasadom określonym przez te serwisy.
5. W trakcie korzystania ze strony, na urządzeniach użytkowników zapisywane są dwa
rodzaje plików cookies:
a) stałe – przechowywane na urządzeniu przez czas określony w pliku lub do czasu ich
usunięcia,
b) sesyjne – przechowywane na urządzeniu do czasu zamknięcia przeglądarki.
6. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zapis plików cookies prosimy o zmianę ustawień
stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Domyślnie ustawienia
przeglądarek internetowych skonfigurowane są w taki sposób, by dopuszczać zapisywanie
plików cookies. Możliwe jest jednak ustawienie preferencji według własnych potrzeb, np.
blokowanie wszelkich plików cookies. Użytkownik może także czyścić historię zapisanych
plików cookies po każdej wizycie na naszej stronie.
7. Pliki cookies są przeze mnie wykorzystywane w naszym prawnie uzasadnionym interesie,
w celu badania ruchu na stronach, a także marketingu produktów. Pliki cookies naszych
partnerów zapisywane są na podstawie zgody użytkownika, wyrażonej poprzez kliknięcie w
baner wyświetlający się na stronie lub kontynuowanie przeglądania strony, a także
odpowiednie ustawienia własnej przeglądarki.

