Informacja
o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez
Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik
Stosownie do treści art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
z późniejszymi zmianami) oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, Anna Nocoń
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANNA NOCOŃ HEALTH&BEAUTY (zwana dalej Usługodawcą),
informuje niniejszym o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi,
wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
Serwis internetowy www.annanocon.pl wykorzystuje pliki cookies tj. pliki tekstowe zachowywane przez
przeglądarkę na twardym dysku komputera Użytkownika korzystającego z Serwisu, które zawierają określone
informacje umożliwiające w szczególności identyfikację połączenia. Pliki cookies stanowią prawnie
dopuszczalne i użyteczne narzędzie, na przykład w analizowaniu skuteczności projektu strony internetowej
i reklamy oraz w sprawdzaniu tożsamości użytkowników prowadzących transakcje w systemie on-line.
Serwis wykorzystuje cookies sesyjne, które przechowywane na urządzeniu Użytkownika pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji, zapisane informacje są usuwane z pamięci
Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych,
ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Serwis wykorzystuje cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Serwis wykorzystuje pliki cookies wewnętrzne w celu realizacji procesów niezbędnych do zapewnienia realizacji
funkcjonalności Serwisu, w celach statystycznych oraz reklamowych a także w celu utrzymania sesji
zalogowanego Użytkownika, w tym w zakresie niezbędnym dla utrzymania w pamięci dokonanych przez
Użytkownika wyborów dotyczących zamówienia, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,
umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia
wydajności świadczonych usług. Za pośrednictwem plików cookies Serwis zbiera dane dotyczące aktualnego
języka użytkownika, informacje dotyczące koszyka, adresu strony wywołującej.
Serwis wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez podmioty trzecie w celach analitycznych,
w tym analizy i monitorowania ruchu na stronach internetowych.
Pliki cookies mogą być umieszczane w Urządzeniach końcowych Użytkowników również przez podmioty
współpracujące z serwisem www.annanocon.pl.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce poprzez wprowadzenie odpowiednich
ustawień przeglądarki oraz ich nie usuwanie. Większość przeglądarek w sposób domyślny posiada włączone
funkcje umożliwiające zapis plików cookies.
Użytkownik może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć możliwość przetwarzania plików cookies przez swój
system teleinformatyczny, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies
oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na takie działania.
Serwis www.annanocon.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji dotyczących
Użytkownika, niż wskazane w powyższych plikach cookies. Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie
dostępu do plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

