POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies odnosi się do plików, które są umieszczone na wszystkich stronach
internetowych należących do 3D Lab sp. z o.o. tj. www.3d-lab.pl
Korzystając ze stron internetowych należących do 3D Lab sp. z o.o. wyrażasz zgodę na stosowanie przez
3D Lab sp. z o.o. cookies i innych podobnych technologii. przy czym zawsze i w każdej chwili możesz
zmienić ustawienia.

Co to są pliki cookies (inaczej ciasteczka)?
Pliki cookies to dane informatyczne, które są zapisywane w plikach tekstowych na Twoich
urządzeniach końcowych (komputer, smartfon, tablet) podczas przeglądania naszych stron
internetowych.
Co zawierają pliki cookies?
Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą; czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz nazwę. Niekiedy cookies zawierają także wygenerowany unikalny numer
identyfikujący Ciebie jako Użytkownika.
Dlaczego korzystamy z plików cookies?
Korzystamy z plików cookies w następujących celach:
1. Świadczenia usług.
2. Zapamiętania Twoich odwiedzin na stronie i Twoich preferencji dotyczących strony (np. język
strony, kolor, układ, rozmieszczenie treści).
3. Tworzenia anonimowych statystyk odnoszących się do sposobu korzystania przez Ciebie z
naszych stron tak, abyśmy mogli stale je udoskonalać, poprawiać ich funkcjonalność i uczynić
je przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do Twoich potrzeb.

Jakie rodzaje plików cookies stosujemy?
Stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików:
1. cookies sesyjne – to pliki tymczasowe, które są przechowywane w pamięci przeglądarki do
momentu zamknięcia przeglądarki.
2. cookies stałe – to pliki, które są przechowywane bądź przez czas określony w parametrach
plików cookies bądź do czasu ich usunięcia (w ustawieniach przeglądarki możesz ustawić
czas, przez jaki pozostaną one w pamięci przeglądarki bądź możesz je usunąć). Te pliki
zezwalają na przesyłanie informacji na serwer za każdym razem, kiedy odwiedzasz naszą
stronę.
Ponadto - z uwagi na cel, jakiemu służą pliki cookies- stosujemy:
1. niezbędne pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach naszych
stron internetowych np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelnienia.
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania.
3. wydajnościowe pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych.

4. funkcjonalne pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętywanie” wybranych przez Ciebie
ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej etc.
5. statystyczne pliki cookies, które służą do obliczania statystyk dotyczących stron
internetowych.
Inne technologie
Korzystamy także z innych niż cookies technologii takie jak Local Storage, która służy do
przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z naszych stron internetowych w
wydzielonej części pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona
internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane
przez przeglądarkę po jej zamknięciu.
W jaki sposób możesz zarządzić ustawieniami swojej przeglądarki?
Możesz dokonać zmiany ustawień plików cookies. W przypadku niedokonania żadnych zmian pliki
cookies będą zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić
ustawienia w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim
urządzeniu.
Gdzie możesz znaleźć dodatkowe informacje?
Informacje szczegółowe o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Zwracamy uwagę, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na naszych stronach.
Gdzie
możesz
znaleźć
dodatkowe
informacje
o
plikach
cookies?
Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można uzyskać m.in. na
stronie http://wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com.

