
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

witryny internetowej: www.eurowelt.com.pl, której właścicielem jest firma: P.H.U. EURO WELT Katarzyna 

Farys, z siedzibą w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54/23.  

Przez używanie tej strony internetowej wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek 

(plików Cookies). Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia 

swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania tej strony internetowej. 

Wyłączenie lub blokada obsługi Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli 

Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie Cookies przez naszą 

witrynę. 

Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu 

podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z 

której pochodzi, „czas wygaśnięcia” ciasteczka (jego istnienia), oraz losowy unikalny numer służący do 

identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. 

Ciasteczek używa się w następujących celach: 

 aby  strony były dostosowane do użytkownika, 

 aby lepiej dopasować treści dostępne na naszych stronach do Twoich oczekiwań i zainteresowań, 

 do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych 

stron i pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności oraz zawartości. 

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie 

informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

Na naszych stronach 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. 

 Korzystając na naszej strony możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami 

podmiotów trzecich, na przykład Google. 

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje użycie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia 

przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich. 

Możesz także każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie wysyłania ciasteczek na Twoje urządzenie. 

Pamiętaj, że zablokowanie używanych przez naszą stronę ciasteczek, może negatywnie wpłynąć na wygodę 

korzystania naszej strony lub całkowicie uniemożliwić Ci korzystanie z niej. 


