Polityka cookies
CZYM SĄ COOKIES ?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe przesyłane do
komputera, smartfona lub tabletu użytkownika za
pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Pliki cookie są przenoszone do trwałej pamięci
urządzenia, gdy użytkownik odwiedza naszą
stronę internetową, aby umożliwić naszemu
systemowi rozpoznanie użytkownika podczas
kolejnych
wizyt,
poprawiając
komfort
użytkowania.
Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy
(sesyjne), tj. wykorzystywane tylko podczas wizyty
użytkownika na naszej stronie internetowej i są
usuwane po zamknięciu przeglądarki, lub trwałe,
tj. pozostają w trwałej pamięci urządzenia nawet
wtedy, gdy użytkownik opuszcza naszą stronę
internetową do momentu ich ręcznego usunięcia
przez użytkownika lub automatycznie przez
przeglądarkę po upływie określonego czasu.
JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE ?

AUTOGLASS® wykorzystuje tymczasowe pliki
cookie, które pozwalają nam zapamiętać
użytkownika podczas przeglądania naszej witryny.
Zezwalamy również stronom trzecim (w
szczególności Google) na używanie analitycznych
plików cookie (zarówno tymczasowych, jak i
stałych) na naszych stronach internetowych w celu
gromadzenia informacji agregaty odnoszące się do
najczęściej odwiedzanych sekcji naszej witryny
oraz do monitorowania naszych reklam.
Pozyskane w ten sposób informacje służą do
ulepszania zawartości naszej strony internetowej,
ułatwienia korzystania z niej klientom oraz
weryfikacji skuteczności naszych reklam w sieci
Uważamy, że te pliki cookie mają znikome
znaczenie z punktu widzenia prywatności. Nie
zezwalamy na używanie w naszej witrynie plików
cookie stron trzecich, które mogą śledzić nawigację
użytkowników
w
celu
dostarczania
ukierunkowanych
ofert
marketingowych
(„reklama behawioralna”).
Oto pełna lista wszystkich
używanych w naszej witrynie:

plików

cookie

Niezbędne pliki cookie dla witryny
Ten rodzaj plików cookie jest niezbędny do
prawidłowego funkcjonowania naszej strony
internetowej, aby umożliwić użytkownikom
prawidłowe dokonanie rezerwacji; pliki cookies
tego typu wygasają po zakończeniu sesji.

Analityczne pliki cookie
Używamy tego rodzaju plików cookie do zbierania
informacji dotyczących użytkowników naszego
serwisu internetowego, w celu agregacji informacji
dotyczących obszarów serwisu, które otrzymują
najwięcej odwiedzin. Uzyskane w ten sposób
informacje służą do ulepszania zawartości serwisu
i ułatwienia korzystania z niego klientom.
Informacje zbierane za pomocą tych plików cookie
są anonimowe i obejmują liczbę użytkowników,
którzy odwiedzili witrynę, ich pochodzenie oraz
strony, które odwiedzili w ramach witryny.
Niektóre z tych plików cookie wygasają po
zakończeniu sesji, większość z nich wygasa w ciągu

miesiąca, a tylko niektóre pozostają na komputerze
użytkownika przez dłuższy czas.

Analityczne pliki cookie stron trzecich
Wsparcie
bangoUserTracking
X-Mappingkcepobcd id Google Aanlitycs Google Adwords
Google Remarketing Doubleclick
Przyciski sieci społecznościowych
Ten typ plików cookie jest używany przez strony
trzecie,
które
implementują
przyciski
udostępniania w sieciach społecznościowych na
naszej stronie.
COOKIES I PRYWATNOŚĆ
Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie i
pliki cookie.
Domyślne ustawienia większości przeglądarek
akceptują używanie zarówno plików cookie
naszych, jak i stron trzecich. Możliwa jest jednak
zmiana tych ustawień i wybranie, czy chcesz
akceptować pliki cookie, wyświetlić wyskakujące

okienko z możliwością wyboru lub odmówić
używania wszystkich plików cookie bez
rozróżnienia.
Aby witryna działała w najlepszy sposób, zalecamy
akceptację zarówno naszych plików cookie, jak i
plików cookie stron trzecich. Ustawienia
przeglądarki można zmienić za pomocą paska
narzędzi. Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie Google
Analytics
(Google
DoubleClick),
odwiedź
odpowiednią
stronę
internetową
Google
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it)
i pobierz dodatek do dezaktywacji Google Analytics
w Twojej przeglądarce.
Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby
odrzucała nasze pliki cookie; Jednak brak
akceptacji plików cookie zagraża korzystaniu z
niektórych funkcji i całkowitemu korzystaniu z
witryny.
Skonfiguruj swoją przeglądarkę
Kiedy pierwszy raz odwiedziłeś naszą stronę
internetową, na ekranie Twojego komputera
pojawił się baner. Jeśli kliknąłeś „OK” lub
kontynuowałeś przeglądanie naszej witryny,

automatycznie wyrażasz zgodę na gromadzenie i
używanie plików cookie przez AUTOGLASS®. Swój
wybór możesz w każdej chwili zmienić, zmieniając
ustawienia przeglądarki. Pod następującymi
linkami można znaleźć więcej informacji na temat
konfiguracji przeglądarki:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Opera
Przyciski do sieci społecznościowych
Na naszych stronach znajdują się skrypty z domen
niepodlegających naszej kontroli, mające na celu
podłączenie przycisków do powiązanych portali
społecznościowych oraz serwisów zewnętrznych.
Witryny te mogą gromadzić informacje o ruchach
użytkownika w sieci, a w szczególności w ramach
naszej witryny.
Klikając te przyciski, wyżej wymienione witryny
rejestrują to działanie i będą mogły korzystać z
powiązanych informacji. Aby uzyskać więcej
informacji na temat wykorzystania tych informacji

przez te witryny i dowiedzieć się, jak je usunąć lub
zapobiec ich gromadzeniu, zapoznaj się z polityką
prywatności każdej z tych witryn.

