POLITYKA COOKIE
Cookie
Cookie to niewielkich rozmiarów ciągi tekstowe, które odwiedzane przez użytkownika strony
wysyłają do swojego terminalu (zazwyczaj jest to przeglądarka), gdzie są zapamiętywane i wysyłane
ponownie przez strony podczas kolejnej wizyty tego samego użytkownika.
Rodzaje stosowanych cookie
Portal internetowy www.salvadormachines.com stosuje wyłącznie cookie typu technicznego.
Dokładniej mówiąc, strona instaluje następujące cookie:
- tzw. cookie sesyjne, których zastosowanie wiąże się ściśle z optymalizacją używania portalu
i wykorzystywane są one wyłącznie w celu zagwarantowania jak najlepszej nawigacji po
portalu. Zastosowane w naszym portalu cookie sesyjne nie umożliwiają pobierania
identyfikacyjnych danych osobistych użytkownika.
- cookie analityczne (ściślej mówiąc, Google Analytics), stosowane wyłącznie w celach
statystycznych i służące do oszacowania, które strony są najczęściej oglądane przez osoby
odwiedzające nasz portal, przez jaki okres czasu go przeglądali, oraz strefy geograficznej, z
której pochodzą. Informacje te są więc używanej w formie zagregowanej.
Cookie stron trzecich
Nasz portal nie instaluje, ani nie wykorzystuje plików cookie stron trzecich, jednakże zezwala ich
wysyłanie do terminalu użytkownika. Dokładniej mówiąc, cookie stron trzecich, które mogą zostać
zainstalowane na terminalu użytkownika pochodzą z Google Maps oraz z You Tube.
W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie plików cookie związanych z Google Maps i z
You
Tube
istnieje
możliwość
skonsultowania
strony:
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
Jak wyłączyć pliki cookie?
Większa część przeglądarek (Internet Explorer, Firefox, Safari, itd.) jest skonfigurowana tak, aby
akceptować cookie, umożliwiają one jednak, przy pomocy odpowiednich ustawień, ich wyłączenie.
Należy jednak podkreślić, iż wyłączenie plików cookie może spowodować niepoprawne
funkcjonowanie portalu internetowego.
W każdym razie, użytkownik ma prawo wyłączyć cookie zmieniając ustawienia w używanej przez
siebie przeglądarce.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie
Internet Explorer: windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Apple mobile devices: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Aby wyłączyć cookie analityczne i uniemożliwić gogle Analytics zbieranie danych odnośnie naszej
nawigacji, istnieje możliwość pobrania dodatkowego komponentu dla przeglądarki wyłączającego
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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