Używanie plików typu ciasteczka
przez Smallsteps
Także firma Smallsteps korzysta z ciasteczek. Z przyjemnością poinformujemy
Cię na temat różnych rodzajów ciasteczek, które są umieszczanie przy każdej
wizycie na naszej witrynie internetowej.
Na naszej witrynie internetowej wykorzystywane są ciasteczka albo podobne
technologie, dzięki którym na urządzeniu przechowywane i/lub odczytywane są
pewne informacje (dla ułatwienia wszystkie tego typu technologie będą dalej
zwane „ciasteczkami”).
Dlaczego nasza witryna internetowa wykorzystuje ciasteczka?
W celu umożliwienia korzystania z jej funkcji (ciasteczka techniczne lub
funkcjonalne). Ciasteczka techniczne lub funkcjonalne nie przetwarzają żadnych
danych osobowych, dlatego ich używanie nie wymaga uzyskania zgody.
W celu przeprowadzania analizy korzystania z witryny internetowej i do
ulepszenia jej na podstawie wyników (ciasteczka analityczne). Ciasteczka
analityczne nie przetwarzają danych osobowych albo przetwarzają je w bardzo
małym zakresie, w związku z czym do ich używania nie jest wymagana zgoda.
W celu umożliwienia odwiedzającemu bezpośrednią interakcję za
pośrednictwem niektórych serwisów społecznościowych (ciasteczka
społecznościowe).

Pozostałe: ciasteczka osób trzecich
Ze względu sposób działania Internetu i witryn internetowych może się zdarzyć,
że nie zawsze mamy wgląd w ciasteczka, które zostają umieszczone na naszej
witrynie przez osoby trzecie. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy nasze strony
zawierają tak zwane elementy osadzone; są to teksty, dokumenty, zdjęcia albo
filmy, które zostały zachowane u osoby trzeciej, ale są pokazywane na naszej
witrynie internetowej.
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Usuwanie ciasteczek
Ciasteczka są przechowywane na komputerze użytkownika i można je usunąć w
dowolnej chwili. Jest to bardzo proste. Kliknij jedną z poniższych przeglądarek,
aby przejść bezpośrednio do instrukcji. Należy jednak pamiętać o tym, że po
usunięciu ciasteczek na niektórych witrynach internetowych trzeba będzie
zmienić ustawienia albo ponownie się zalogować.
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera
Microsoft Edge
Urządzenia mobilne także przechowują ciasteczka. Usunięcie ich jest proste:
iOS Safari (Apple iPhone i iPad)
Android Chrome
Jeżeli nie chcesz, aby witryny internetowe umieszczały ciasteczka na Twoim
komputerze albo smartfonie, możesz zmienić ustawienia, żeby otrzymywać
ostrzeżenie przed umieszczeniem ciasteczek. Albo tak możesz zmienić
ustawienia, aby nie akceptować wszystkich ciasteczek lub tylko ciasteczek osób
trzecich. Można też usunąć ciasteczka, które już zostały umieszczone. Należy
jednak pamiętać, żeby zmienić ustawienia dla każdej przeglądarki i na każdym
urządzeniu.
Trzeba być świadomym faktu, że z powodu odrzucenia wszystkich ciasteczek
nie możemy zagwarantować pełnego funkcjonowania naszej witryny. Może się
okazać, że niektóre funkcje strony zostaną utracone, a pewne części nie będą
widoczne.

Ośw iadczenieo ochronie prywatności
Dane osobowe są w przetwarzane i zabezpieczane w sposób staranny.
Przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie te dane osobowe, które zostały
nam przekazane, albo przy ich przekazaniu jest oczywiste, że zostały one nam
przekazane przez Ciebie. Przestrzegamy przy tym wymogów wynikających z
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Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Algemene
Verordening Gegevensbescherming - AVG). Dalsze informacje na ten temat
znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności
www.smallsteps.nl/ nl/ privacy- en- cookies

Pytania albo uwagi
W razie pytań albo uwag na temat wykorzystywania Twoich danych możesz się z
nami skontaktować, pisząc wiadomość elektroniczną (info@smallsteps.nl) albo
dzwoniąc (074-2405577).

Używanie plików typu ciasteczka przez Smallsteps

3

