Przetwarzanie plików cookies
Daktela s.r.o. z siedzibą pod Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praga 3, nr identyfikacyjny: 27232263,
zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 106338.
Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas
odwiedzania naszej strony internetowej. Używamy plików cookie, aby lepiej identyfikować preferencje
użytkownika i odpowiednio dostosowywać naszą stronę. Pliki cookie zwiększają w ten sposób łatwość obsługi
ponownie odwiedzanych witryn (umożliwiając urządzeniu zapamiętanie odwiedzanej witryny i preferowane
ustawienia dla każdej witryny). Pliki cookie są przetwarzane w szczególności przez operatorów serwerów lub
odpowiednich stron internetowych oraz operatorów systemów reklamowych wykorzystywanych na
odpowiednich stronach internetowych. Pliki cookie są przetwarzane tak długo, jak to konieczne do ich użycia,
ale nie dłużej niż 1 rok od daty utworzenia pliku cookie. Żaden z naszych plików cookie nie gromadzi ani nie
zawiera informacji o charakterze osobistym, a zatem nie pozwala na identyfikację użytkownika. Jeśli nie
zezwalasz na używanie plików cookie w przeglądarce (patrz instrukcje poniżej), niektóre funkcje naszej witryny
mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład strona internetowa nie będzie wyświetlana zgodnie z
Twoimi preferencjami, ponieważ nie będzie można jej spersonalizować.
Dystrybucja plików cookie
Wydajne pliki cookie - zbierają anonimowe informacje o odwiedzanej stronie i sposobie korzystania z
niej. Te pliki cookie służą do usprawnienia działania witryny.
Reklamowe pliki cookie - służą do wyświetlania ukierunkowanych reklam w witrynie, na której znajduje
się użytkownik.
Sesyjne pliki cookie - są przechowywane podczas przeglądania i są usuwane po zamknięciu przeglądarki
internetowej.
Trwałe (funkcjonalne) pliki cookie - są przechowywane na Twoim urządzeniu i nie są usuwane po
zakończeniu przeglądania stron internetowych. Używamy trwałych plików cookie, aby zapamiętać Twoje
preferencje podczas następnej wizyty w naszej witrynie i umożliwić zapamiętanie Twoich preferencji (nazwa
użytkownika, język). Dalsze informacje są dostępne na www.allaboutcookies.org i
www.youronlinechoices.eu.
Ustaw ciasteczka
Standardowe przeglądarki obsługują zarządzanie plikami cookie. W ramach ustawień przeglądarki możesz
ręcznie usunąć, zablokować lub całkowicie zabronić używania plików cookie. Możesz włączyć obsługę plików
cookie tylko w niektórych witrynach. Na naszej stronie masz możliwość prostego i bezpłatnego
przetwarzania plików cookie za pośrednictwem przeglądarki. Jeśli Twoja przeglądarka może korzystać z
plików cookie, zaakceptujemy, że akceptujesz stosowanie standardowych plików cookie przez nasze serwery
i strony internetowe. Poniżej znajdziesz prosty sposób na wyczyszczenie plików cookie w najczęściej
używanych przeglądarkach internetowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skorzystaj z
pomocy swojej przeglądarki internetowej.
Internet Explorer 8 i wyżej: w menu „Narzędzia” wybierz „Bezpieczeństwo” i kliknij „Usuń historię
przeglądania”, wybierz odpowiednie pliki i kliknij „Usuń”.
Google Chrome: Wybierz „Opcje” z menu „Narzędzia”, znajdź sekcję „Prywatność” i kliknij „Pokaż pliki
cookie” w sekcji Ustawienia plików cookie. Kliknięcie „Usuń wszystko” usuwa całą listę plików cookie lub
kliknięcie „Usuń” usuwa wybrane pliki cookie.
Przeglądarka Android: w menu „Menu” kliknij „Więcej”, a następnie „Ustawienia”, wybierz „Wyczyść
wszystkie ciasteczka” i potwierdź, klikając „OK”.
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Mozilla Firefox: w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” (lub Edytuj | Preferencje w systemie Linux), aw
sekcji „Prywatność” w panelu Pliki cookie wybierz „Pokaż pliki cookie”. Kliknięcie przycisku „Usuń wszystko”
wyczyści całą listę plików cookie. Aby usunąć wybrany plik cookie, kliknij przycisk „Usuń pliki cookie”.
Safari: wybierz „Preferencje” z menu, następnie „Bezpieczeństwo”, a następnie „Pokaż pliki cookie”. Naciśnij
„Usuń”, aby usunąć pliki cookie.
Opera: w menu „Ustawienia” wybierz „Usuń prywatne dane”, aw „Opcjach zaawansowanych” wybierz
„Usuń tymczasowe pliki cookies” i „Usuń wszystkie pliki cookies”. Kliknij „Usuń”, aby usunąć.
Opera Mini: w menu „Menu” kliknij „Ustawienia”, a następnie „Prywatność” i „Wyczyść pliki cookies”.
Narzędzia analityczne
W ramach naszych usług reklamowych nasza strona korzysta z narzędzi analitycznych przede wszystkim do
prowadzenia kampanii marketingowej, oceny zachowań Klientów, śledzenia i rejestrowania błędów w
aplikacji mobilnej oraz zbierania potencjalnych Klientów.
Używamy Google Analytics do oceny zachowania Klientów w witrynach i aplikacjach. Użytkownik jest
oceniany tylko na podstawie plików cookie, nie są wykorzystywane żadne inne dane, co oznacza
poszanowanie anonimowości użytkownika. Możesz ograniczyć lub uniemożliwić temu narzędziu korzystanie z
menu „Ustawienia reklam” tutaj: https://www.google.com/settings/ads. Prywatność Google i warunki
korzystania z usługi można znaleźć tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Używamy Sklik jako promocji, ale nie przekazujemy żadnych informacji o klientach.
Zamówienia: Aby poprawić jakość usług, oceniamy proces zamówienia na naszej stronie internetowej. Na
przykład oznacza to ocenę, dlaczego dany użytkownik nie zrealizował zamówienia w witrynie.
Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, możesz skontaktować się z nami przez e-mail na adres
daktela@daktela.com.
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