Polityka cookies
Na Stronie ricamasters.pl stosujemy pliki cookies.
Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne, najczęściej
mające postać krótkich plików tekstowych, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika naszego serwisu. Przykładem
urządzenia końcowego Użytkownika jest komputer (np. stacjonarny, laptop,
tablet) lub inne urządzenie przenośne (np. smartfon).
Pliki cookies zawierają w szczególności informacje o stronach/podstronach
internetowych naszego Serwisy, które odwiedził Użytkownik, czas ich
przechowywania w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny
numer. Te informacje pozwalają naszej Stronie i nam jako jej
administratorowi, zapamiętywać preferencje Użytkownika i dostosowywać
wyświetlanie Strony do jego indywidualnych potrzeb.
Nasz Strona nie zbiera i nie przechowuje w sposób automatyczny żadnych
danych informatycznych umożliwiających identyfikację Użytkownika, poza
danymi zawartymi w plikach cookies.
Jak zarządzać plikami cookies?

Plikami cookies stosowanymi na Stronie Użytkownicy mogą zarządzać
dokonując odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej. W
szczególności Użytkownik może usunąć pliki cookies, wcześniej zapisane
przez naszą Stronę w jego urządzeniu końcowym, za pomocą
odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Informujemy, że większość przeglądarek internetowych domyślnie
dopuszcza zapisywanie i przechowywanie plików cookies, w tym przez
naszą Stronę, w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednakże ci
Użytkownicy, którzy nie wyrażają na to swej zgody, mogą w każdym czasie
dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej tak, aby
zablokować automatyczną obsługę plików cookies.
Szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób Użytkownik może dokonać
zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, Użytkownik powinien
poszukiwać na stronach podmiotów udostępniających to oprogramowanie
(przeglądarki internetowe).

Dla przykładu, w przeglądarce:

1. MOZILLA FIREFOX:
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Przeglądarka daje Użytkownikowi możliwość zaznaczenia, że nie
chce być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych plików
cookies poszczególnych witryn.
2. MICROSOFT INTERNET EXPLORER:
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę
„Prywatność”.
Specjalnym suwakiem Użytkownik może regulować ogólny poziom
prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami
poszczególnych serwisów internetowych.
3. GOOGLE CHROME
W menu dostępnym w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz
„Narzędzia”, a następnie „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz
możliwości usunięcia plików cookies, znajduje się tam link „Więcej
informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji
prywatności przeglądarki.
4. APPLE SAFARI
W menu przeglądarki wybierz „Preferencje”, a następnie zakładkę
„Prywatność”. Tam dostępne są liczne opcje dotyczące plików
cookies.
Użytkownik powinien jednak mieć na uwadze, że zastosowane przez niego
wyłączenia lub ograniczenia w zakresie obsługiwania plików cookies przez
jego przeglądarkę internetową mogą skutkować brakiem dostępu do
określonych funkcjonalności naszej Strony.
W jakim celu stosujemy pliki cookies?

W ramach naszej Stroyny stosujemy pliki cookies, aby jak najlepiej
dostosować jej zawartość, w tym treść, do preferencji danego Użytkownika.
Pliki cookies pozwalają nam również opracowywać tzw. statystyki
odwiedzin ( anonimowych), dzięki którym dowiadujemy się, w jaki sposób
Użytkownicy korzystali ze Strony, a to z kolei pozwala nam stwierdzić, w
jakim kierunku powinniśmy dalej rozwijać naszą Stronę.

Jakiego rodzaju pliki cookies wykorzystujemy?

Na Stronie stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

1. „sesyjne”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego Strony lub
wyłączenia przeglądarki internetowej;
2. „stałe”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach „stałych” plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
Pliki cookies stosowane przez Stronę mogą być wykorzystywane także
przez współpracujących z Stroną reklamodawców oraz podmioty, które
tworzą, na zlecenie Strony, anonimowe statystyki odwiedzin.

