Polityka Wykorzystywania Plików Cookies
Motodyna.pl
§1
Określenie Właściciela Serwisu

1. Właścicielem serwisu Motodyna.pl jest:
Moto Music Studio Michał Jeleń
z siedzibą w 41-500 Chorzów ul.Michała Wolskiego 4a/12
NIP 627-199-21-98
REGON: 277847753
Tel. +48 793-202-183
E-mail: kontakt@motodyna.pl
Zarejestrowany w Urzędzie Miasta Chorzów pod numerem: 000893436/2015
§2
Polityka dotycząca Cookies (ciasteczek)
Niniejsza Polityka odnosi się do ciasteczek i innych podobnych technologii oraz do wszystkich stron
internetowych należących do Właściciela Serwisu Motodyna.pl
Przez używanie Stron serwisu Motodyna.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek i innych podobnych
technologii zgodnie z tą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek i/lub
innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni
sposób lub zrezygnować z używania Strony Motodyna.pl

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze,
tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj
zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego
istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z
jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
• by Strona Motodyna.pl działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,
• aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Stronie Motodyna.pl do Twoich oczekiwań
i zainteresowań,

• do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak
ludzie używają naszych stron (i usług) oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i
zawartości.
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na
podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Dane eksploatacyjne zbierane przy użyciu
ciasteczek mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wiek, płeć, wielkość
miejscowości) podanymi nam przez użytkowników przy rejestracji do naszych usług. W takim wypadku,
zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących użytkownika (anonimizacja). Do
realizacji celów wskazanych powyżej, Motodyna.pl może współpracować z partnerami biznesowymi,
np. reklamodawcami, firmami badawczymi.
Na Stronie Motodyna.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze
pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Strony. Ciasteczka stałe pozostają na
Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?
Tak, korzystając ze strony Motodyna.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od
współpracujących z nami podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter. Więcej
informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych
podmiotów trzecich.
W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?
Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek.
Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w
jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie
kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez
stronę ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Motodyna.pl, na przykład
możesz nie być w stanie poprawnie wyświetlić strony bądź się zalogować, złożyć zamówienia.
Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego
poprawiania zawartości strony.

