Polityka Prywatności i Cookies
Niniejsza Polityka Cookies ma zastosowanie do serwisu internetowego
http://abrys.art.pl.
„Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na
dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji, służących do
identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań, podejmowanych
przez niego w serwisie.
Administrator danych
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.
U.z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na
urządzeniu końcowym Użytkownika pliki „cookies” jest Autorskie Studium Dizajnu i
Fotografii ABRYS z siedzibą przy ul. Robotniczej 36-38 we Wrocławiu.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem:
•informacji zawartych w plikach cookies,
•informacji przesłanych z formularza zamieszczonego na stronie kontaktowej.
Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do „cookies”
Pliki „cookies” wykorzystywane są przez nas w celu:
•dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
•tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
•kierowania spersonalizowanej komunikacji z portalami społecznościowymi.
Przechowywanie plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu
zainstalowanym w tym urządzeniu. Użytkownik ma możliwość określenia warunków
przechowywania lub uzyskiwania dostępu do „cookies” za pomocą ustawień
oprogramowania lub konfiguracji usługi.
Przechowywanie plików „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania
zgody Użytkownika, którą można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Rekomendujemy
pozostawienie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących „cookies”, ponieważ
wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia a
nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Jeżeli Użytkownik
nie życzy sobie przechowywania przez nas jego „cookies” lub uzyskiwania do nich
dostępu i nie chce korzystać ze spersonalizowanego serwisu, może w tym celu w
każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików „cookies” w swojej przeglądarce.
Więcej informacji na temat „cookies” http://wszystkoociasteczkach.pl/

