Czym są pliki cookies?
Pliki cookies są to pliki, które należy rozumieć jako dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są
przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników, mające przeznaczenie do korzystania ze strony
www. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika oraz na poprawne wyświetlenie strony
internetowej dostosowanej do indywidualnych preferencji użytkownika. Zazwyczaj pliki cookies zawierają
nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.

Do czego używamy plików cookies?
Cookies stosowane są w celu dostosowania zawartości strony www do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron. Pliki, te są używane również w celu tworzenia anonimowych statystyk –
pozwalają one zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics - usługi udostepnianej przez Google, która umożliwia analizę oglądalności
witryny internetowej. Google Analytics wykorzystuje cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania
sposobu w jaki użytkownik z niej korzysta. Więcej szczegółów na temat wykorzystania cookies przez Google
Analytics znajdziesz w polityce prywatności Google Analytics.

Jakich plików cookies używamy?
Wykorzystujemy dwóch rodzajów plików cookies - sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami
tymczasowymi, pozostają one na urządzeniu użytkownika, do czasu wylogowania się ze strony www lub do
czasu wyłączenia oprogramowania. Cookies stałe to pliki pozostające na urządzeniach na czas określony w
parametrach tych plików lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania
określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich
osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies
Oprogramowanie (przeglądarki internetowe) domyślnie pozwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu
końcowym. Użytkownik może zmienić te ustawienia w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na
urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych dostępnych pod
domeną www.inn.com.pl.

