W poniższej Polityce Cookies opisujemy rodzaje plików cookie stosowane w naszym Portalu,
jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt,
że bez umieszczania niektórych plików cookie w Państwa urządzeniu nie jesteśmy w stanie
oferować wszystkich funkcjonalności naszego Portalu.
Informujemy również o tym, że podobnie jak praktycznie wszystkie Portale internetowe,
umożliwiamy osobom trzecim zamieszczanie i uzyskiwanie dostępu do cookies. Jednakże
mogą Państwo uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie
skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub zgłoszenie rezygnacji bezpośrednio do
odpowiedniego podmiotu zewnętrznego, co omawiamy szczegółowo poniżej.
Jeżeli kontynuujesz korzystanie z Portalu bez zmiany ustawień, rozumiemy, że akceptujesz
zamieszczanie i korzystanie z cookies opisane w niniejszej Polityce Cookies.
Niniejszą Politykę Cookies należy czytać w połączeniu z naszym Regulaminem Świadczenia
Usług Drogą Elektroniczną.

1.Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki.
Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu
wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione
i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców.
Dzięki nim zarządca witryny internetowej mógłby na przykład określić, czy dany komputer (i
prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie
stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej
atrakcyjną dla użytkownika, choć mogą być również używane w celach reklamowych (co
wyjaśniamy poniżej). Bardziej szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, czym są pliki cookie
i w jaki sposób działają, można znaleźć na stronie All About Cookies (w języku angielskim)
oraz Ciasteczko (Wikipedia).

2.Zewnętrzne pliki cookie
Zewnętrzne pliki cookie (pliki cookie osób trzecich) są zamieszczane w Państwa urządzeniu
przez osoby trzecie niezależnie od Portalu http://pittax.pl/. W zakresie dotyczącym
zewnętrznych plików cookies rola http://pittax.pl/ ogranicza się wyłącznie do umożliwienia
podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku. To osoby trzecie korzystają z informacji
dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany
podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności lub polityką cookies.
Dzięki zewnętrznym plikom cookie m.in. reklamy wyświetlane Państwu w innych serwisach
będą bardziej odpowiadały Państwa zainteresowaniom poprzez dostosowywanie ich do
preferencji użytkownika. Osoby trzecie, którym umożliwiamy zamieszczanie cookies,
wymienione są w pkt 6 niniejszej Polityki Cookies.

3.Tymczasowe i trwałe pliki cookie
Nasz Portal może umieścić w Państwa urządzeniu zarówno pliki cookie tymczasowe (session
cookies) , jak i trwałe (persistent cookies) .
Pliki cookie tymczasowe są aktywne zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki. Po
skończeniu sesji przeglądarki plik cookie wygasa.
Pliki cookie trwałe, jak sama nazwa wskazuje, są stałe i utrzymują się po zamknięciu
przeglądarki internetowej. Pozwala to na szybszy i często wygodniejszy dostęp do naszego
Portalu.

4.Pliki cookie osób trzecich w http://pittax.pl/
Zewnętrzni reklamodawcy
Zewnętrzni reklamodawcy przesyłają Państwu pliki cookie, które pomagają uatrakcyjnić
reklamę. Używają oni plików cookie do śledzenia np. rodzaju zakupów dokonanych przez
Państwa na podstawie transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu, a następnie
dopasowują reklamy do Państwa zainteresowań. Pewna grupa podmiotów zewnętrznych
reklamuje się w naszym Serwisie lub korzysta z informacji zawartych w plikach cookie
zamieszczonych podczas korzystania przez Państwa z naszego Serwisu.

Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej
przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu.
Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Portalu (w
tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w internecie) będzie
przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z
Portalu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny
oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z internetu.
Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają
tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu
Google.
Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w
posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy
zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania
Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.
Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa
urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out.

Nazwa pliku Cookie
_utmc
_utmv
_utmb
_utma
_utmz
_ga
_gat
_gat_konwersja

Okres ważności
sesja
0 minut
30 minut
dwa lata
sześć miesięcy
dwa lata
0 minut
0 minut

Facebook
Jeżeli użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie na Facebooku w trakcie korzystania z
Portalu http://pittax.pl/ Facebook może zamieścić w Państwa urządzeniu pliki cookie zgodnie
ze swoją polityką prywatności.

Nazwa pliku Cookie używanego przez Facebook Okres ważności
reg_ext_ref
sesja
reg_fb_gate
sesja
reg_fb_ref
sesja
lsd
sesja
c_user
sesja
xs
sesja
x
sesja
m_pixel_ratio
sesja
fbsr_128218413912317
godzina
locale
siedem dni
m_user
90 dni
lu
dwa lata

YouTube
W naszej Witrynie mogą znaleźć się treści z portalu YouTube, ponieważ uważamy je za
przydatne z perspektywy doświadczeń użytkownika. W czasie gdy przeglądają Państwo naszą
Witrynę z wbudowanym filmikiem wideo z YouTube, YouTube może przesłać do Państwa

urządzenia kilka rodzajów plików cookie. O rodzajach serwowanych plików cookie i
zbieranych informacjach można przeczytać w Polityce prywatności portalu YouTube.

Nazwa pliku Cookie używanego przez Youtube Okres ważności
PREF
osiem-dziesięć miesięcy
VISITOR_INFO1_LIVE
osiem miesięcy
Settings.sol (Flash LSO)
plik trwały

Google Maps
Mapy Google to serwis z mapami, z którego możesz korzystać w przeglądarce internetowej.
W zależności od lokalizacji możesz przeglądać mapy podstawowe i niestandardowe, a także
znaleźć informacje o lokalnych firmach – w tym ich lokalizację, informacje kontaktowe i
wskazówki dojazdu. W naszym Serwisie wykorzystujemy Google Maps do przekazywania
informacji o lokalizacji naszych salonów.
Firma Google może przesyłać Państwu plik cookie o nazwie „NID” (z czasem
przechowywania wynoszącym sześć miesięcy) oraz plik cookie zwany „PREF” (z czasem
przechowywania wynoszącym dwa lata). Więcej na ten temat można przeczytać w Polityce
Prywatności Google .

Google Adwords
Stosujemy system reklamowy Google Adwords, który może zapisywać własne pliki cookies
na urządzeniu klienta i wykorzystywać je np. w celu lepszego dostosowania reklam
wyświetlanych użytkownikowi lub w celach statystycznych. Szczegółowa polityka w tym
zakresie jest dostępna na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

5.Kontrola stosowania przez nas plików cookie
Naszym zamiarem jest, aby korzystanie przez nas z plików cookie i innych technologii było
jak najbardziej przejrzyste. W każdej chwili macie Państwo możliwość kontroli zakresu
wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:
- akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie
- akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie
- akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą
zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny)

- odmowie akceptacji wszystkich plików cookie
Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania
z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox - informacje o cookies
Internet Explorer - informacje o cookies
Chrome - informacje o cookies
Bing - informacje o cookies
Safari - informacje o cookies
Jednocześnie w pkt 4 powyżej wskazujemy Państwu na te podmioty zewnętrzne, które same
oferują możliwość kontroli zamieszczania przez nich plików cookie.

6.Postanowienia końcowe
Niniejsza Polityka Cookies może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej
wersji w Portalu. W takim przypadku po skorzystaniu z Portalu ponownie zostanie Państwu
wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania cookies za pośrednictwem Portalu.

