POLITYKA COOKIES
SKLEPU INTERNETOWEGO TONATURALNE.PL
Sprzedawca informuje, że stosuje w ramach sklepu internetowego tonaturalne.pl (dalej zwanego
Witryną) pliki typu cookies (tzw. ciasteczka).
Pliki typu cookies to dane informatyczne, zazwyczaj w formie plików tekstowych, których
przeznaczeniem jest korzystanie ze stron www w ramach sieci Internet. Pliki te zapisywane są w
urządzeniu końcowym Usługobiorcy/Klienta;
W ramach Witryny stosowane są dwa rodzaje plików typu cookies:


sesyjne (tzw. session cookies) będące plikami tymczasowymi, które w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy/Klienta przechowywane są do momentu opuszczenia Witryny,
wylogowania się bądź wyłączenia oprogramowania stanowiącego przeglądarkę internetową;




stałe (tzw. persistent cookies) będące plikami, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy/Klienta do upływu czasu określonego w ich parametrach lub do ich
usunięcia przez Usługobiorcę/Klienta.

Pliki typu cookies mogą być wykorzystane wyłącznie w zakresie informacji zanonimizowanych, dla
celów:
 zapamiętywania wybranych przez Usługobiorcę/Klienta ustawień w ramach Witryny i
prezentowania Witryny zgodnie z preferencjami Usługobiorcy/Klienta, w tym w
szczególności w zakresie interfejsu Witryny;


 utrzymywania sesji Usługobiorcy/Klienta nawiązanej ze stroną internetową Witryny;




 optymalizacji i poprawienia wydajności usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach
Witryny;


 zapamiętywania informacji pozwalających na prezentowanie propozycji produktowych
zgodnie z preferencjami Usługobiorcy/Klienta;


 prezentowania dopasowanej do preferencji Usługobiorcy/Klienta informacji w formie
komunikatów pop-up;



 prowadzenie zanonimizowanych statystyk, wykorzystywanych do poprawy i rozwoju treści
Witryny stosownie do potrzeb Usługobiorców/Klientów;




 zbierania zanonimizowanych danych statystycznych na potrzeby narzędzi statystycznych
Google Analytics;

 prezentowania odpowiadających preferencjom Usługobiorcy/Klienta reklam internetowych z
zastosowaniem narzędzi GoogleAdsense oraz sieci reklamowej Google Display Network i
Google Search Network z uwzględnieniem remarketingu.
Sprzedawca informuje, że standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych, potocznie zwane przeglądarkami internetowymi, zezwala na zapisywanie
w urządzeniu końcowym Uslugobiorcy/Klienta plików typu cookies.
Usługobiorca/Klient może w każdym czasie ograniczyć lub zablokować dostęp plików
cookies do swojego urządzenia końcowego. W przypadku zablokowania możliwości
zapisu plików cookies w ramach urządzenia końcowego Usługobiorcy/Klienta dalsze
korzystanie z Witryny (sklepu internetowego) będzie w dalszym ciągu możliwe, z
wyłączeniem funkcjonalności możliwych do zaoferowania wyłącznie przy użyciu plików
cookies.
Celem niedopuszczenia do zapisywania w urządzeniu końcowym Usługobiorcy/Klienta
plików
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Usługobiorca/Klient powinien dokonać stosownych zmian w ustawieniach używanej
przez niego przeglądarki internetowej. W razie zaistnienia problemów z usunięciem lub
zablokowaniem instalacji plików cookies zaleca się korzystanie z plików pomocy
oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych lub też skontaktowania
się z producentem oprogramowania, z którego Usługobiorca/Klient korzysta.

