POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej, której
właścicielem jest „Zagroda w Starym Młynie” Maria Wolff-Gehrig, a administratorem – „Zagroda
w Starym Młynie” Maria Wolff-Gehrig.
Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies. Cookie to mały fragment danych w postaci znaków, który strona internetowa
wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na
witrynę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe.
Pierwsze to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Drugie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Powiązanie plików cookies z zewnętrznymi serwisami:
Strona może zawierać linki lub przyciski, które kierują do innych witryn, a każda z nich posiada
własną politykę plików cookies. Serwisy zewnętrzne lub źródła posiadają notę informacyjną
o polityce w postaci np. krótkiej informacji lub okna informacyjnego.
Strona posiada podpięte Narzędzia Google dla webmasterów oraz statystyki Google Analytics,
w tym również Google Adwords i reklamy. Dokładne informacje można znaleźć pod adresem:
www.google.com/policies/privacy.

