NASZE PLIKI COOKIE
O plikach cookie:
Grupa Princes obsługuje wiele serwisów internetowych i intranetów korzystających z plików cookie.
Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.
Najczęściej używane pliki cookie to cookie „analityczne”, które umożliwiają właścicielom stron internetowych
zbieranie anonimowych informacji o tym, w jaki sposób ich strona internetowa jest wykorzystywana w celu poprawy
świadczonych usług. Na przykład, mogą policzyć liczbę odwiedzających witrynę lub poprawić wrażenia użytkownika
poprzez ułatwienie poruszania się po danym serwisie.
Inne pliki cookie mogą być używane do zarządzania funkcjonalnością strony lub do zapamiętywania wybranych
preferencji. Dodatkowe pliki cookie mogą być umieszczane na Twoim komputerze przez inne firmy partnerskie,
których usługi są wykorzystywane w naszych serwisach (np. w celu dostarczania filmów online lub udostępniania
odsyłaczy).
Princes używa wyłącznie plików cookie, które naszym zdaniem pomogą nam w korzystaniu z naszych serwisów.
Nie gromadzimy żadnych danych osobowych bez wyraźnej zgody użytkownika.
Jak zarządzać plikami cookie w przeglądarce?
Większość przeglądarek internetowych pozwala na zarządzanie plikami cookie w preferencjach użytkownika.
Jeśli chcesz wyłączyć lub usunąć pliki cookie, powinieneś zapoznać się z menu Pomocy przeglądarki, której używasz,
aby uzyskać instrukcje, jak to zrobić. Należy pamiętać, że wyłączenie lub usunięcie plików cookie może mieć wpływ
na zawartość i funkcje dostępne na danej stronie internetowej.
Zmienna:

Cookie:

Typ plików Cookie i zastosowanie:

Więcej informacji:

PHPSESSID

PHPSESSID

Cookie sesyjne
Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookie w sesji PHP,
aby pomóc w poruszaniu się po nim. Te pliki cookie
tracą ważność po zamknięciu okna przeglądarki
lub zakończeniu sesji przeglądarki.

Google Analytics

_gat
_gid
_ga

Pliki cookie osób trzecich * Te pliki cookie gromadzą informacje o tym,
jak odwiedzający korzystają z naszego Serwisu.
Używamy tych informacji do tworzenia raportów
i ulepszania Serwisu. Pliki cookie anonimowo
gromadzą informacje, w tym liczbę odwiedzających,
skąd pochodzą odwiedzający nasz Serwis oraz
odwiedzone strony. Uzyskane informacje
nie identyfikują nikogo.

Visual Website
Optimiser (VWO)

_vwo_ds
_vis_opt_test_cookie
_vwo_uuid_v2
_vis_opt_s
_vwo_uuid*

Te pliki cookie gromadzą informacje na temat interakcji Polityka dot. plików
użytkowników ze stronami w Serwisie.
cookies VWO
Używamy tych informacji do tworzenia raportów
i ulepszania Serwisu. Pliki cookie gromadzą informacje
w formie anonimowej.
Uzyskane informacje nie identyfikują nikogo.

Polityka prywatności
Google Analytics.
Możesz kliknąć
na ten odsyłacz,
jeśli chcesz wyłączyć
Google Analytics.

* Te pliki cookie są dostarczane przez stronę trzecią, która może zmienić swoje pliki cookie w przyszłości
bez naszej wiedzy. Będziemy regularnie sprawdzać tę politykę pod kątem takich zmian.

