Polityka plików „cookies”
Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do serwisu internetowego
dostępnego pod adresem https://bon-appetit.pl (dalej: „Serwis”), którego operatorem jest
Promointeract - Tobiasz Pokrzyk z siedzibą przy ul. Kościuszki 6/4, 33-330 Grybów,
NIP 6793165850, REGON 369477302 (dalej: „Operator”).
Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania z Serwisu.
Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia
anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik
korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej
identyfikacji Użytkownika.
Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich
są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania z
Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do
momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
Wyróżnić można szczegółowy podział cookies:
A. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi
Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu
Funkcjonalne - są ważne dla działania Serwisu:
- służą wzbogaceniu funkcjonalności Serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie
będzie dostosowany do preferencji Użytkownika,
- służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności Serwisu, bez ustawień zapisanych w
plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności Serwisu, ale nie powinna uniemożliwić
zupełnego korzystania z niego,
- służą bardzo ważnym funkcjonalnościom Serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane
funkcje nie będą działać prawidłowo.
Biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniony jest
Serwis, ich zablokowanie nie spowoduje
niedostępności całości funkcjonalności Serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia Usługi ze
względu na brak możliwości realizacji przez
Operatora przychodów subsydiujących działanie Serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies
reklamowe.
B. Ze względu na czas przez jaki cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym
użytkownika
Cookies tymczasowe (session cookies) - cookies umieszczone na czas korzystania z
przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu.
Cookies stałe (persistent cookies) - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w
urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień
Operatora.
C. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies
Cookies własne (first party cookies) - cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela
witryny jaka została odwiedzona.
Cookies zewnętrzne (third-party cookies) - cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty,
których komponenty stron zostały
wywołane przez właściciela witryny.

