
Polityka Cookies Halko! tu glina

1. Wprowadzenie

Nasz Serwis halkotuglina.com używa plików cookie i innych powiązanych technologii (dla wygody
wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”). W poniższym dokumencie informujemy o
korzystaniu z plików cookie w naszym Serwisie oraz w social media.

2. Czym są cookies?

Jak każdy serwis internetowy, stosujemy pliki cookie i inne podobne narzędzia. Plik cookie to niewielki
prosty plik wysyłany wraz ze stronami witryny internetowej i przechowywany przez przeglądarkę na
dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Skrypt to fragment kodu programu, który służy do
prawidłowego i interaktywnego działania witryny internetowej. Ponadto, występują też inne narzędzia
trackujące działania Użytkowników Serwisu. Co do zasady pliki cookie nie zawierają danych
dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz mogą w inny sposób identyfikować poszczególnych
Użytkowników lub wraz z innymi danymi prowadzić do ustalenia ich tożsamości.

Dane pozyskiwane z plików cookie prowadzące do tworzenia profilu zachowań Użytkowników są
obejmowane ochroną gwarantowaną na gruncie RODO.

3. Jakie pliki cookie stosujemy?
Nasz Serwis stosuje wyłącznie pliki cookie:

● Niezbędne do poprawnego działania Serwisu, tj. aby poszczególne strony i podstrony
wyświetlały się prawidłowo, aby komunikaty pojawiały się w języku polskim, aby wersja
Serwisu była dostosowana do rodzaju urządzenia, z którego korzystasz (komputer, smartfon
itd.),

● Niezbędne do działania Konta, tj. logowania, utrzymania sesji podczas korzystania przez Ciebie
z Serwisu, aby podczas zmiany stron i podstron Serwisu nie dochodziło do wylogowywania Cię
z Konta. Aby HalkoProdukty dodane do Twojego Koszyka w Serwisie były dla Ciebie widoczne
itd.,

● Niezbędne do dokonywania analiz Serwisu, jego sprawności, wyciągania wniosków i
usprawniania oraz ulepszania naszego Serwisu. Są to proste pliki analityczne i statystyczne.

Nie stosujemy żadnych plików cookie służących do śledzenia Twoich zachowań w Serwisie, nie
tworzymy profili behawioralnych naszych Użytkowników, nie wymieniamy się informacjami o
zachowaniach w Internecie naszych Użytkowników ani w żaden inny sposób nie wykorzystujemy
danych z plików cookie do innych celów poza zapewnieniem prawidłowego działania Serwisu i dbałości
o jego rozwój.

W zależności od zadań, jakie określone pliki cookie mają do spełnienia, pliki te mogą być:

● Sesyjne - działające wyłącznie w czasie Twojej każdorazowej wizyty w Serwisie;



● Trwałe - działające w sposób stały na Twoim urządzeniu lub w przeglądarce do czasu ich
usunięcia

Możesz w każdej chwili dokonać usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookie samodzielnie.
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące usuwania plików cookie stosowanych przez nasz
Serwis.

4. Informacja o stosowaniu plików cookies

Kiedy odwiedzasz nasz Serwis po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem
dotyczącym plików cookie. Ponieważ stosujemy wyłącznie pliki cookie funkcjonalne niezbędne do
prawidłowego korzystania ze strony internetowej, korzystając z naszego Serwisu potwierdzasz, że
wiesz o stosowanych przez nas plikach cookie i je akceptujesz zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza
witryna może już nie działać poprawnie.

5. Włączanie / wyłączanie i usuwanie plików cookie

Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie.
Możesz również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana
ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie
zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w
sekcji pomocy Twojej przeglądarki internetowej, z której korzystasz do odwiedzania Serwisu.

Pamiętaj, że nasz Serwis może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli
usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po ponownym
odwiedzeniu naszego Serwisu i poinformowaniu Cię o stosowaniu plików cookie.

6. Trackowanie przez social media
Halko! tu glina jest obecna w social media. Portale społecznościowe stosują własne pliki cookie oraz
inne narzędzia śledzące, w szczególności dostarczane przez Google. Pliki cookie są stosowane przez
wtyczki do social media, które prowadzą Cię z naszego Serwisu bezpośrednio do naszego Instagrama,
TikToka, Facebooka. Również podczas odwiedzania naszych social media portale pozyskują dane o
osobach odwiedzających nasz profil.

My nie mamy dostępu do tych danych i nie decydujemy o tym, jakie dane o Tobie pozyskują portale
społecznościowe. Czasami korzystamy jednak ze statystyk widocznych dla nas w socialkach. Statystyki
te są dla nas ważnym źródłem informacji o tym, co podoba się naszym Użytkownikom, co lubicie
oglądać i gdzie zaglądać, a jakie treści nie cieszą się Waszym zainteresowaniem. Informacje te są dla
nas statystyczne, tj. są to informacje ogólne i nie ustalamy w tym celu danych dotyczących tożsamości
naszych Użytkowników, ale niektóre portale i narzędzia przez nie udostępniane umożliwiają nam to.

7. Dane kontaktowe

W przypadku pytań i / lub komentarzy dotyczących naszej Polityki Cookies, skontaktuj z nami na adres
e-mail: kontakt@halkotuglina.com

mailto:kontakt@halkotuglina.com


Ta Polityka Cookies jest stosowana od 14.02.2022


