Polityka Prywatności dla strony e-bajkidladzieci.pl
Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się
informacja o danych osobistych pobieranych w momencie gdy odwiedzasz stronę
e-bajkidladzieci.pl
Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.
Czym są pliki Cookies inaczej mówiąc (ciasteczka)?
Pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka są to niewielkie informacje tekstowe, które odwiedzana przez
Ciebie strona zapisuje na Twoim urządzeniu. Dzięki informacjom zawartym w ciasteczkach,
możliwa staje się późniejsza identyfikacja Twojego urządzenia, czyli np. określenie, czy
odwiedzałeś już daną stronę, co się zmieniło od Twojej ostatniej wizyty itp. Pliki cookies
umożliwiają także personalizację reklam, czyli dobór ich w taki sposób, aby wyświetlały się
reklamy, które promują produkty lub usługi, którymi rzeczywiście możesz być zainteresowany.
Pamiętaj, że cookies identyfikują Twoje urządzenie, a nie Ciebie - nie ma w nich żadnych
informacji o Tobie, żadnych danych osobowych, adresów czy czegokolwiek, co mogłoby określić
Twoją tożsamość.
Możesz wyłączyć obsługę Cookies w Twojej przeglądarce.
Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie obsługi ciasteczek.
Domyślnie taka obsługa jest zazwyczaj włączona. W ustawieniach przeglądarki na pewno
znajdziesz odpowiednią pozycję. Możesz na stałe zablokować ciasteczka i nie zezwalać w ten
sposób na ich zapisywanie na Twoim urządzeniu. Jeśli tego nie uczynisz, godzisz się na to, że
będą one zapisywane na Twoim urządzeniu i będą z niego odczytywane. Jednak przy
wyłączonym zapisywaniu plików cookies nie gwarantujemy, że nasz strona będzie działać w
100% poprawnie.
Jakie ciasteczka wykorzystujemy na stronie e-bajkidladzieci.pl
Strona e-bajkidladzieci.pl sama w sobie nie wysyła do Twojej przeglądarki żadnych ciasteczek.
Niemniej jednak wykorzystujemy statystyki Google Analytics , a także zamieszczamy na swoich
stronach reklamy Google Adsense. Obydwie te usługi w swoim działaniu opierają się między
innymi na ciasteczkach. Jeśli wchodzisz na stronę e-bajkidladzieci.pl Google Analytics i Google
Adsense umieszczą w Twoim urządzeniu pliki cookies, a informacje wygenerowane dzięki nim
będą wykorzystywane przez firmę Google, Inc. zgodnie z ich polityką prywatności, z którą
możesz się zapoznać tutaj. O tym, jak firma Google wykorzystuje ciasteczka i inne technologie
do wyświetlania reklam, przeczytasz tutaj .
Google Adsense i ciasteczka.
Strona e-bajkidladzieci.pl zamieszcza na swoich stronach reklamy Google Adsense. Dostawca
tych reklam, firma Google używa plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie Twoich
poprzednich odwiedzin w naszej witrynie. Pliki cookie DoubleClick umożliwiają firmie Google i
jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin
strony e-bajkidladzieci.pl i/lub innych witrynach inernetowych. Możesz zrezygnować z

wykorzystywania pliku cookie DoubleClick do
zainteresowaniach na stronie Ustawienia reklam .
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Facebook.
Na stronie e-bajkidladzieci.pl są też wtyczki społecznościowe serwisu Facebook. Plugin
Facebooka znajduje się na górze i na dole każdego artykułu, pod przyciskiem “Lubię to”. Gdy
wchodzisz na nasze strony, wtyczka Facebooka automatycznie łączy się z serwerami Facebooka
i przekazuje tam informację wiążącą Twoje IP ze stroną e-bajkidladzieci.pl. Jeśli wchodzisz na
nasze strony będąc zalogowanym na Facebooku, Facebook skojarzy Twoją wizytę w naszym
serwisie z Twoim profilem. Jeśli chcesz tego uniknąć - wyloguj się z Facebooka przed wizytą na
stronie e-bajkidladzieci.pl. Politykę prywatności Facebooka znajdziesz tutaj .

