
Polityka prywatności serwisu internetowego wotore.com

1. Pliki  cookies  (tzw.  „ciasteczka”)  są  to dane informatyczne,  między innymi  pliki
tekstowe,  które  przeglądarka  internetowa  może  wysyłać  do  serwera  przy
każdorazowym odwiedzeniu naszej strony internetowej i  które przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki  cookies zapamiętują  preferencje
użytkownika dzięki czemu możliwe jest płynne przeglądanie serwisu.

2. Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której
pochodzą,  czas  przechowywania  ich  na  urządzeniu  końcowym  użytkownika
oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki
internetowej, z której korzysta użytkownik, by połączyć się ze stroną internetową
wotore.com.  W  plikach  cookies  często  przechowuje  się  informacje,  które  są
niezbędne do prawidłowego działania  Naszej  strony internetowej.  Pliki  cookies
mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe
użytkownika,  na  jego  podstawie  nie  jest  możliwe  ustalenie  tożsamości
użytkownika.

3. Strona internetowa wotore.com stosuje następujące typy plików cookies:

a) „stałe”, które pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo
ustawiona  jest  ich  żywotność  lub  do  momentu  ich  ręcznego  usunięcia.
Umożliwiają  m.in.  określenie  którzy  użytkownicy  są  nowi,  a  którzy
powracają na stronę.

b) „sesyjne”,  które  są  plikami  tymczasowymi  przechowywanymi  w pamięci
przeglądarki.  Pozostają  na  urządzeniu  do  czasu  opuszczenia  strony.
Umożliwiają  m.in.  określenie  czy  dane  powinny  być  zbierane  na  poczet
obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.

4. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies albo chcesz
ograniczyć  zakres  korzystania  z  plików  cookies,  możesz  zrezygnować  z
korzystania  z  Naszej  strony  internetowej  lub  zmienić  ustawienia  swojej
przeglądarki internetowej.

5. Użytkownicy  serwisu  wotore.com  mogą  w  każdym  czasie  dokonać  zmiany
ustawień przeglądarki  internetowej w zakresie plików cookies,  w szczególności
zablokować automatyczną obsługę plików cookies.  Szczegółowe informacje  na
temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
przeglądarki internetowej, z której korzystają Użytkownicy.

6. Użytkownicy serwisu wotore.com muszą pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie
stosowanych przez Nas plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności,
które są dostępne na Naszej stronie internetowej.



7. Podmiotem, który zamieszcza informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika
w  formie  plików  cookies  i  jednocześnie  uzyskuje  do  nich  dostęp  jest
„FEIIM WOTORE” Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach.

8. Serwis  internetowy  spółki  „FEIIM  WOTORE”  używa  plików  cookies,  które
zawierają informacje pozwalające Nam dostosować treści do Twoich potrzeb, aby
usprawnić działanie Naszej strony internetowej oraz analizować ruch na Naszej
stronie internetowej.

9. Pliki  przechowywane  na  urządzeniu  końcowym  Użytkowników  nie  będą
udostępnianie osobom trzecich.


