POLITYKA COOKIES
Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje (pliki) tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane
po stronie użytkownika w pamięci urządzenia (komputer, laptop, smartfon, tablet itp.). W cookies znajdują się
niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności procesu autoryzacji
(logowania), uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem serwisu do potrzeb Użytkownika,
tworzenia statystyk oglądalności oraz w przypadku realizacji dodatkowych funkcjonalności serwisu np. liczników,
sond, sklepów internetowych, serwowania reklam. Informacje zawarte w cookies mogą być odczytywane
wyłącznie przez serwer, który je utworzył.

Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki
tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub
wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich
parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Dzięki plikom cookie, wykorzystywanym w serwisie http://blog2kolka.pl mamy możliwość analizować aktywność
odwiedzających, statystyki odwiedzin, czas przebywania na poszczególnych stronach oraz zależności poruszania
się pomiędzy nimi. Zebrane informacje pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony
internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości a tym samym poprawia jej bezpieczeństwo oraz
efektywność.
Serwis www.skandia.pl korzysta z następujących plików cookie:
Nazwa cookie Rodzaj i ważność

Cel oraz przechowywane informacje

__utmz

6 miesięcy od
założenia

Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
(Google Analytics)

__utma

2 lata od założenia

Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego
użytkownika
(Google Analytics)

__utmb

30 minut od
założenia

Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie (Google
Analytics)

__utmc

Sesyjne

Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie (Google
Analytics)

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nie usuwanie. Większość przeglądarek,
z których można korzystać na komputerach, smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki
cookie. Można zmienić te zasady w ustawieniach przeglądarki, najczęściej w zakładce Prywatność. Użytkownik
może zablokować automatyczną obsługę plików cookie bądź ustawić, aby przeglądarka informowała o ich
każdorazowym przesłaniu na urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu przeglądarki. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików
cookie może mieć wpływ na wyświetlanie naszej strony oraz na możliwość korzystania z niektórych jej
funkcjonalności.

Gwarantujemy, że cookies, których używamy mają na celu jedynie poprawę działania serwisu, nie śledzą
Użytkownika, nie są wykorzystywane do analizy pod kątem dostarczania Użytkownikowi sprofilowanych reklam
lub innych celów marketingowych oraz nie zapisują informacji o stronach, które Użytkownik odwiedził w
Internecie.

Uwaga! Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które
stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Skandia
nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych serwisach.

