Polityka plików „cookies”
Poniższa Polityka plików „cookies” dotyczy wszystkich stron internetowych oraz aplikacji, których
właścicielem jest PiLSE – Przemysłowe i Laserowe Systemy Elektroniczne. Wykorzystując nasze strony użytkownik
zgadza się na pozostawianie na jego urządzeniu plików „cookies” zgodnie z „Polityką plików cookies”. W przypadku
nie wyrażenia zgody użytkownik powinien dokonać odpowiedniej konfiguracji zabezpieczeń swojej przeglądarki
internetowej mając na uwadze, że niektóre pliki „cookies” potrzebne są do poprawnego funkcjonowania części
naszych stron internetowych.

Co to są pliki cookies
Pliki (z ang. cookies) potocznie nazywane ciasteczkami są to krótkie pliki tekstowe, które zapisywane są na
komputerze użytkownika poprzez przeglądarkę internetową. Pliki ze względu na swój rodzaj i ustawiony czas życia,
pozostają na komputerze do momentu zamknięcia przeglądarki, upłynięcia czasu ważności lub usunięciu ich przez
użytkownika.

Do czego używamy plików „cookies”?
Plików „cookies” używamy wyłącznie do celów zapewnienia poprawnego funkcjonowania naszych stron
internetowych.

Jakich plików cookies używamy?
Używamy wyłącznie trzech rodzajów plików „cookies” ze względu na ich funkcjonalność: sesyjnych, stałych i
tymczasowych. Tabela T.1 przedstawia zestawienie rodzajów plików i ich opis funkcjonalny.
T.1 Rodzaje plików cookies
Typ pliku
Sesyjny

Stały
Tymczasowy

Opis
Umożliwia utrzymanie stałego połączenia użytkownika z serwerem usługi, zapewnia
ciągłości transmisji szyfrowanej oraz funkcje logowania użytkownika do serwisu. Plik
jest wykasowywany po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu się użytkownika.
Pozostaje w urządzeniu użytkownika przez określony czas i jest wykorzystywany między
innymi do zapamiętania preferencyjnych ustawień użytkownika.
Pozostaje w urządzeniu przez czas określony przez administratorów, służy do
zapewnienia poprawnego funkcjonowania pracy całego serwisu.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe użytkowników nie są gromadzone przy użyciu plików „cookies”. Żaden z tworzonych i
pozostających na urządzeniu użytkownika plik „cookies” nie przechowuje danych mogących w jakikolwiek sposób
identyfikować użytkownika.

Usuwanie plików „cookies”
Domyślnie przeglądarka internetowa dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu. Ustawienia te
mogą być jednak zmienione aby blokować obsługę plików „cookies” lub informować o ich przesyłaniu na urządzenie
użytkownika. Ograniczenie przez użytkownika zapisywania plików „cookies” na urządzeniu końcowym może wpłynąć
na poprawność funkcjonowania serwisu lub uniemożliwić całkowicie jego funkcjonowanie.

