Polityka wykorzystywania plików cookies
Postanowienia ogólne
1. Firma Ciastkarnia – Piekarnia STADLER Adam Stadler z siedzibą: 41‐407 Imielin, ul.
Olszewskiego 10; NIP: 222‐052‐95‐54; REGON: 240892567, jako Administrator danych
osobowych, informuje, że za pośrednictwem portalu www.ciastkarnia‐stadler.pl
wykorzystuje pliki cookies.
2. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych serwisu.
4. W ramach portalu mogą być stosowane zasadnicze rodzaje plików cookies:
a. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzenia Użytkownika
do czasu wylogowania, opuszczenia portalu lub wyłączenia oprogramowania,
b. stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez określony w
parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
5. W ramach portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów
plików coockies:
a. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu,
b. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych portalu,
c. „funkcjonalne” – umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, wybór czcionki, wyglądu
strony internetowej,
d. „reklamowe” ‐ ‐ umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych
bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
6. Pliki cookies wymienione w pkt. 4 i 5 wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej
korzystania; w szczególności umożliwia rozpoznanie i wyświetlenie portalu na
urządzeniu Użytkownika dostosowaną do jego indywidualnych preferencji,
b. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z portalu przez
Użytkowników, co wpływa na ulepszanie jego struktury i treści.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
8. Stosowane na portalu rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.
9. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe
1. Na portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe
mogą działać niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego
nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Wyjątek stanowią strony będące własnością
Administratora.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki.
3. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Użytkownicy będą informowani na stronie głównej
portalu.
4. Pytania, uwagi i prośby związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować drogą e‐
mailową na adres e‐mail: ciastkarnia.stadler@onet.pl.

