Polityka Plików Cookies.

Używając niniejszej strony, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies. Blokując pliki cookies możecie Państwo w dalszym ciągu korzystać ze strony, lecz niektóre z
jej funkcji mogą nie być dostępne.
1. WSTĘP
Inter Fleet Sp. z o.o. używa plików cookies, aby pomóc w świadczeniu usług, umożliwić poprawne funkcjonowanie strony internetowej oraz zapewnić lepsze doświadczenia użytkownika.
Rozumiemy, że Państwa prywatność jest ważna i nie chcemy ukrywać, w jaki sposób wykorzystujemy technologię. Niniejsze oświadczenie dotyczące plików cookies wyjaśnia, jak pliki
cookies i inne podobne technologie mogą być przechowywane na Państwa urządzeniu oraz
używane, kiedy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową.
Kontynuując używanie naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie oraz dostęp przez nas do plików cookies i podobnych technologii, zgodnie z tutejszym opisem.
2. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
Plik cookies jest małym plikiem, który zapisuje na Państwa komputerze stronę internetową,
na którą wchodzicie. Plik cookies informuje stronę internetową, że istniejący użytkownik
połączył się ponownie, zapamiętując swoje ustawienia. Pliki cookies zapamiętują Państwa
preferencje i ustawienia, wprowadzają je do formularzy online oraz informacji dostępnych
dla zalogowanych użytkowników.
Pliki cookies mogą przechowywać szeroki zakres informacji, lecz informacje te mogą zostać
zapisane wyłącznie, jeżeli użytkownik na to zezwoli - strony internetowe nie mogą uzyskiwać dostępu do informacji, na które użytkownik nie wyraził zgody, a także nie mogą mieć
dostępu do innych plików na komputerze użytkownika. Możecie Państwo zmienić preferencje w przeglądarce internetowej oraz zadecydować, czy chcecie zatwierdzać, czy odrzucać
prośby dotyczące plików cookies, jeżeli automatycznie zapiszecie pliki cookies zamykając
swoją przeglądarkę.
Pliki cookies pozwalają na pomiar frekwencji oraz źródeł ruchu na naszej stronie internetowej w celu zwiększenia jej funkcjonalności i wydajności.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org oraz www.youronlinechoices.eu
3. JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?
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Wyłączając pliki cookies, podejmujecie Państwo decyzję, czy zezwalacie na ich przechowywanie na swoim komputerze. Ustawienia plików cookies mogą być kontrolowane i konfigurowane w Państwa przeglądarce internetowej. Aby uzyskać informacje o ustawieniach plików cookies, należy przejść do przeglądarki, której Państwo używacie.
W dalszym ciągu będziecie Państwo mogli przeglądać strony internetowe mając zablokowane pliki cookies, lecz część funkcjonalności nie będzie dla Państwa dostępna.
4. CZYM SĄ STAŁE PLIKI COOKIES?
Stałe lub zapisane pliki cookies są przechowywane na Państwa dysku (komputerze) i pozostają tam nawet po zamknięciu przeglądarki internetowej. Są one używane do przechowywania informacji takich, jak nazwa użytkownika oraz hasło, abyście nie musieli logować się
za każdym razem, kiedy odwiedzacie daną stronę.
5. CZYM SĄ TYMCZASOWE PLIKI COOKIES?
Tymczasowe pliki cookies są tymczasowo przechowywane na dysku i usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Poprzez stronę internetową, zbierają one informacje takie,
jak rzeczy w koszyku w sklepie.
6. CZYM SĄ PLIKI COOKIES PIERWSZEJ KATEGORII?
„Pliki cookies pierwszej kategorii” pochodzą ze stron internetowych, które użytkownicy
przeglądają i mogą one być stałe lub tymczasowe. Strony internetowe i pliki cookies są używane do zapisywania informacji, które zostaną użyte ponownie przy kolejnych odwiedzinach strony.
7. CZYM SĄ PLIKI COOKIES STRON TRZECICH?
Pliki cookies stron trzecich pochodzą z innych stron partnerskich, które Państwo oglądacie.
Strony trzecie mogą zbierać informacje o użytkownikach innych stron oraz używać ich w
celach marketingowych i analitycznych.
8. CZY TA STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES?
Tak, głównie po to, aby nasze strony mogły zapewnić lepsze doświadczenia użytkownika.
9. KTÓRYCH PLIKÓW COOKIES UŻYWA TA STRONA?
Używamy plików cookies stron trzecich w celu zbierania następujących danych:
•

danych rezerwacyjnych,

•

danych dotyczących sesji użytkownika,

•

informacji o walucie, której Państwo używają,

•

czy używacie Państwo urządzenia przenośnego,

•

czy używacie Państwo tabletu.
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Informacje te są potrzebne, aby zapewnić lepsze doświadczenia użytkownika.
10. CZY TA STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES STRON TRZECICH?
Istnieje kilka serwisów zewnętrznych, które zapisują pliki cookies dla użytkownika. Takie
pliki cookies nie zbudowały tej strony internetowej, lecz niektóre z nich służą zapewnieniu
normalnego funkcjonowania pewnych funkcji, które ułatwiają użytkownikom dostęp do treści. Obecnie umożliwiamy to dla:
sieci społecznościowych.
Użytkownicy mogą zalogować się, a także zalogować się poprzez swojego Facebooka, Instargrama oraz Linkedina. Także udostępnianie artykułów społecznościowych w sieciach
społecznościowych nakłada pliki cookies na użytkownika.
Używamy także plików cookies, które służą nam w celach reklamowych oraz do analizy
użycia strony internetowej, a także sposobu, w jaki jest wykonana. Są to:
•

Google,

•

Facebook,

•

Sales Manago.

Więcej informacji o wyłączeniach plików cookies
Istnieje obecnie kilka stron internetowych, które wyłączają użycie plików cookies dla różnych usług. Więcej można dowiedzieć się pod poniższymi linkami:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.networkadvertising.org/

Inter Fleet Sp. Z o.o.

NIP: 1132894383

www.interfleet.pl

Ul. Puławska 479,

KRS: 0000572985

+48 (22) 465 65 64

02-844 Warszawa

REGON: 362390182

biuro@interfleet.pl

