Polityka Cookies GERMATEL S.C.
Co to jest cookie, do czego służy i jakie ma zalety:


Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na Twoim
komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu z którego łączysz się z internetem.



Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas
pierwszego wejścia na stronę.



Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu z którego
korzystasz, pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do
Twoich oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność
procedur bezpieczeństwa,



Pliki cookies pozwalają nam ocenić, jakie są upodobania i oceny naszych
użytkowników, a także jak możemy ulepszać stronę internetową, dopasować
komunikację w Internecie dla użytkownika,



Pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych, nie gromadzą
informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Jakie są rodzaje cookies, jak są używane i w jakich celach:
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies:


Pliki cookies sesji to tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki
użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej, są one obowiązkowe
dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania
zawartości strony.



Pliki cookies trwałe są wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla
użytkownika. Tego rodzaju pliki pozostają w przeglądarce użytkownika znacznie
dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez użytkownika ustawień przeglądarki
internetowej. Pliki cookies trwałe pozwalają na przekazanie informacji do serwera
Germatel przy każdych odwiedzinach strony. Pliki cookies trwałe nazywane są
także „ciasteczkami śledzącymi”.
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Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu
zainstalowanym na urządzeniu.

Usuwanie i blokada plików cookie:
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez GERMATEL w celu świadczenia
Serwisu, a w szczególności umożliwienia Użytkownikom korzystania na stronie z
formularza kontaktowego jak i formularza doradcy biznesowego.


Możesz zmienić sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym
zablokować lub usunąć te, które pochodzą z witryn internetowych firmy Germatel



Proces kontroli i usuwania plików cookie różni się w zależności od używanej
przeglądarki.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w
swojej przeglądarce.
.
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