POLITYKA PRYWATNOŚCI
Portal internetowy Rapool Spółka z o.o., zwany dalej „portalem”, w sposób automatyczny zbiera jedynie informacje zawarte w plikach
cookies. Pliki cookies (potocznie zwane z j. ang. „ciasteczkami”) są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym
urządzeniu końcowym w trakcie odwiedzania danej strony internetowej. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Rapool Polska Spółka z o.o., ul. Straszewska 70, 62-100
Wągrowiec.
Portal wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
sesyjne (sessions cookies), tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
stałe (persistent cookies), które są przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
Portal wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Portalu;
zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk;
zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu.
Pliki cookie można zablokować lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Oprogramowanie służące do przeglądania
stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu końcowym. Aby
całkowicie zablokować umieszczanie plików cookies na komputerze, należy tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucała ona
wszystkie pliki cookies. Istnieje również możliwość usunięcia dowolnego z plików cookie, który został zapisany. Należy pamiętać, że
ustawienia trzeba zmienić oddzielnie w każdej przeglądarce i na wszystkich komputerach, których się używa. Ustawienia w
poszczególnych przeglądarkach dostosowuje się w odrębny sposób. W razie potrzeby, można skorzystać z sekcji „Pomoc” w
przeglądarce w celu poprawnej konfiguracji. Instrukcje wyłączania plików cookies w telefonie komórkowym znajdują się w podręczniku
użytkownika.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z portalu po zalogowaniu.
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