Polityka ciasteczkowa 😊 – dokument informacyjny Villi AMBER – Dębki, ul. Letniskowa 5.
W Villa AMBER lubimy ciasteczka, ale nie jesteśmy Cookie Monster 😊. W naszym serwisie wykorzystujemy pliki „cookies“, które
pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o użytkownikach i ich preferencjach. Ciasteczka wykorzystywane w naszym serwisie
nie przechowują żadnych danych osobowych i nie pozwalają ustalić tożsamości użytkownika.
Ciasteczka pomagają nam dostosować nasz serwis do indywidualnych potrzeb jego użytkowników, w tym profilowania.
Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Tobie maksymalną wygodę korzystania z naszego serwisu poprzez zapamiętanie Twoich
preferencji i ustawień na naszych stronach. Co więcej dzięki ciasteczkom możemy dostosowywać wyświetlane informacje w naszym
serwisie i na stronach partnerskich do Twoich zainteresowań. Pomagają one również w tworzeniu statystyk naszego serwisu.
Pamiętaj, jeśli nie zgadzasz się na taką politykę w każdej chwili możesz z niej zrezygnować przez zmianę ustawień przeglądarki, z
której korzystasz. Wystarczy, że wyłączysz obsługę ciasteczek w ustawieniach lub preferencjach przeglądarki.
Jeżeli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem poniżej opisujemy szczegółową instrukcję jak wyłączyć cookies:
Firefox
menu: Narzędzia > Opcje > Prywatność >
następnie zaznacz: Informuj witryny, że użytkownik nie chce być śledzony
Microsoft Internet Explorer
menu: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność >
następnie zaznacz wskaźnikiem poziom prywatności lub użyj przycisk "Witryny" dla zarządzania ustawieniami poszczególnych
serwisów internetowych
Google Chrome
menu: Narzędzia >
następnie "Więcej informacji", dalej opis funkcji oraz ustawień prywatności przeglądarki
Opera
przycisk Opera > menu Ustawienia > Zarządzaj ciasteczkami ... >
następnie: wybierz opcje ustawień plików cookie Apple Safari menu Safari > Preferencje > Prywatność > następnie: wybierz opcje
ustawień plików cookie
przeglądarki urządzeń mobilnych
instrukcja zmiany ustawień plików cookie powinna zostać podana przez producenta urządzenia (telefonu lub tabletu) w jego
instrukcji obsługi lub udostępniona w sieci Internet
Co to są ciasteczka?
Mechanizm ciasteczek został wprowadzony po to, by w bezstanowym protokole HTTP umożliwić odróżnienie osób odwiedzających
dany serwis. Ciasteczka są informacjami zapisywanymi trwale lub tymczasowo na żądanie serwera na dysku użytkownika. Najczęściej
przechowywane są w jednym pliku tekstowym lub binarnym. Dane zapisane w ciasteczkach mają postać naprzemiennych ciągów
nazwy i wartości odpowiadającej jej zmiennej. Serwer WWW chcąc wysłać żądanie utworzenia ciasteczka na dysku użytkownika
dołącza do nagłówka HTTP polecenie "Set-Cookie", po którym następuje ciąg przekazywanych danych. Zapamiętane ciasteczko może
najczęściej odczytać jedynie serwer, który je wysłał. W danych po poleceniu Set-Cookie określone są:
• nazwa i przypisana jej wartość,
• domena i ścieżka dostępu, które są związane z przekazywanym ciasteczkiem,
• czas ważności danego ciasteczka (po jego upłynięciu usunie je).
Do zapisania ciasteczka wymagana jest jedynie jego nazwa. Jeśli nie zostanie podana domena, do wartości zapisanych w ciasteczku
dostęp będzie miał jedynie serwer, z którego wysłano żądanie zapisu. Niepodanie czasu ważności spowoduje usunięcie ciasteczka po
zamknięciu przeglądarki. Ciasteczka, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są ciasteczkami sesyjnymi. Mają one ustalony okres
ważności, którego mechanizm wymusza serwer (zwykle nie można polegać bowiem na prawidłowości ustawienia zegara na
komputerze z przeglądarką). Działanie mechanizmu ciasteczek po stronie użytkownika zależy od konfiguracji jego przeglądarki.
Niektóre z nich umożliwiają odmowę zapisu, inne pozwalają na ustawienie daty wygaśnięcia innej od tej deklarowanej w nagłówku
HTTP.
Źródło: wikipedia.com

Strona 1 z 1

