Portal www.kancelariakopecki.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie
wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak
przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:


dopasowanie portalu do potrzeb użytkowników;



tworzenie statystyk oglądalności podstron portalu;



dostosowanie części informacji wyświetlanych w portalu i na stronach partnerskich do
zainteresowań użytkownika.

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma
możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób
uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili
może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania
prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.
Kancelaria Radcy Prawnego Ariel Kopecki w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych
technologicznych. Kancelaria Radcy Prawnego Ariel Kopecki zbiera wyłącznie informacje o
wykorzystywaniu niniejszego portalu przez zapisywanie do logów systemowych danych
technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są
wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na
identyfikację pojedynczego użytkownika.
Kancelaria Radcy Prawnego Ariel Kopecki jako administrator portalu www.kancelariakopecki.pl nie
ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych
dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu
www.kancelariakopecki.pl , jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.kancelariakopecki.pl
Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach
użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem.
Pliki cookies


Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na Twoim komputerze,
czy innym urządzeniu z którego łączysz się z Internetem.



Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego
wejścia na stronę.



Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu z którego korzystasz, pliki
pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do Twoich oczekiwań, ułatwiają
nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa,



Pliki cookies pozwalają nam ocenić, jakie są upodobania i oceny naszych użytkowników, a
także jak możemy ulepszać stronę internetową, dopasować komunikację w Internecie dla
użytkownika,



Pliki cookies wykorzystywane w naszych witrynach internetowych, nie gromadzą informacji
umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.
Jakie są rodzaje cookies, jak są używane i w jakich celach:
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies:



Pliki cookies sesji to tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki użytkownika
do momentu opuszczenia strony internetowej, są one obowiązkowe dla poprawnego
działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości strony.



Pliki cookies trwałe są wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla użytkownika. Tego
rodzaju pliki pozostają w przeglądarce użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od
dokonanych przez użytkownika ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookies trwałe
pozwalają na przekazanie informacji do serwera Kancelaria Radcy Prawnego Ariel Kopecki
przy każdych odwiedzinach strony. Pliki cookies trwałe nazywane są także „ciasteczkami
śledzącymi”.
Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu
zainstalowanym na urządzeniu.

Usuwanie i blokada plików cookies:


Możesz zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować
lub usunąć te, które pochodzą z witryn internetowych firmy www.kancelariakopecki.pl



Proces kontroli i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.



Blokada może uniemożliwić niektóre funkcje serwisu www.kancelariakopecki.pl



Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w swojej
przeglądarce

