Polityka prywatności związana z użytkowaniem strony
internetowej www.brzeznica.com.pl

1. Serwis znajdujący się pod adresem www.brzeznica.com.pl wykorzystuje
mechanizm cookies (ciasteczek), w których zapisuje informacje związane z
użytkowaniem strony.
2. Serwis wykorzystuje 2 rodzaje ciasteczek: pierwsze informujące o
działającym mechanizmie ciasteczek i wyrażeniu ewentualnej zgody oraz
drugie, w którym zapisywane są dane wymagające poprawnego działania
serwisu. Drugi rodzaj ciasteczek automatycznie wygasa po zamknięciu
przeglądarki i nie jest dalej wykorzystywany.
3. Żadna z wyżej wymienionych danych zapisywanych na komputerze
użytkownika nie jest wykorzystywana do późniejszego użycia związanego z
targetowaniem reklam, zbierania informacji geolokalizacyjnych oraz w
jakikolwiek sposób identyfikujących użytkownika.
4. Użytkownik ma prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce mechanizmu
akceptacji ciasteczek, ale musi się liczyć z nieprawidłowym wyświetlaniem
niektórych elementów serwisu.
5. Każdy z użytkowników serwisu może w dowolnej chwili wyłączyć obsługę
wykonując poniższą operację w zależności od posiadanej przeglądarki:

Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia >
Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć
przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące
ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia
przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe >
Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę
zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole
Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj
ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę
Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj
pliki cookie”.

