
Polityka plików "cookies" w sklepie internetowym www.ekonomik.biz.pl 

1. Przedstawiona poniżej polityka plików "cookies" obowiązuje w sklepie internetowym działającym pod
adresem www.ekonomik.biz.pl, prowadzonym przez Wydawnictwo Ekonomik – Jacek Musiałkiewicz,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 7 m. 1 (wpis do CEIDG, NIP 521-104-39-48, REGON
142186291). 

2. Pliki "cookies" są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w 
urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. "Cookie" 
jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany do komputera lub innego 
urządzenia (np. tabletu, telefonu) podczas wizyty na stronie internetowej. Plik ten pozwala stronie 
internetowej na rozpoznanie użytkownika i pomaga zapamiętać jego preferencje, tak aby użytkownik nie 
musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony.

3. Na stronie sklepu internetowego wykorzystywane są następujące pliki "cookies":

 Id sesji – są to tymczasowe pliki "cookie", które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania
użytkownika na stronie internetowej, a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają one
stronom sklepu zapamiętać, co wybrali klienci na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie
optymalizację poruszania się w serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w serwisie
użytkownika – dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu
i hasła (w "cookie" nie jest zapisywane hasło oraz login, tylko numer sesji, który nie zawiera żadnych
danych osobowych klienta).

 Informacje do tworzenia statystyk – tego typu pliki "cookies" są używane do dostarczania informacji
o ruchu na stronach oraz sposobie, w jaki odwiedzający ją wykorzystują.

4. Programy służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarki Firefox, Internet Explorer,
Chrome, Opera) standardowo dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym.

5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies",
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia użytkownika. Zmian tych
użytkownik może dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików "cookies" bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej). 

6. Użytkownik, który nie zgadza się na umieszczanie plików "cookies" na swoim urządzeniu, może
zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak
to zrobić, znajdują się zwykle w plikach pomocy przeglądarki.

7. Zablokowanie niektórych lub wszystkich plików "cookies" może spowodować brak możliwości
poprawnego korzystania z naszego sklepu internetowego lub ograniczenie jego funkcjonalności.

8. Przedstawiona w tym dokumencie polityka plików "cookies" obowiązuje od 25 maja 2018 r. do czasu jej
zmiany.

9. Wszelkie zmiany w polityce plików "cookies" będą zamieszczane na stronie
internetowej www.ekonomik.biz.pl.
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