Informacja o wykorzystywaniu plików typu „cookies” ("ciasteczek”)
Sklep internetowy Prosto z Natury działający pod adresem internetowym prostoznatury.com.pl
informuje, że w ramach Serwisu wykorzystuje pliki typu "cookie” i podobne technologie w celu
zwiększenia komfortu korzystania z Serwisu i poprawienia jakości oferowanych usług. Pliki typu
"cookie” wykorzystywane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych
informacji zebranych od użytkowników Serwisu.
1. Co to są pliki typu „cookies”?
Pliki typu „cookies” („ciasteczka”) to niewielkie pliki, zazwyczaj tekstowe. Plik taki wysyłany za
pośrednictwem Serwisu do magazynu przeglądarki na dysku komputera Użytkownika. W Serwisie
wykorzystywane są pliki cookies sesji. Są to tymczasowe pliki „cookies” („ciasteczka”), pozostające w
magazynie przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia Serwisu. Zapewniają one identyfikację
przeglądarki i komputera Użytkownika podczas przechodzenia pomiędzy poszczególnymi podstronami
Serwisu. Takie pliki „cookies” („ciasteczka”) są konieczne dla poprawnego działania niektórych
mechanizmów Serwisu. Zablokowanie „cookies” („ciasteczek”) sesji może spowodować, że
Użytkownik nie będzie mógł korzystać z niektórych funkcjonalności witryny. Pliki „cookies”
(„ciasteczka”) trwałe są wykorzystywane w celu zapamiętania wcześniejszych wizyt i akcji
wykonanych przez Użytkownika w Serwisie (np. spersonalizowanie nawigacji, zapamiętanie
wybranych przez Użytkownika preferencji, itp.). Pliki „cookies” („ciasteczka”) tego rodzaju pozostają w
magazynie przeglądarki Użytkownika również po opuszczeniu Serwisu. Maksymalny okres
przechowywania „cookies” („ciasteczek”) jest definiowany przez Serwis zależnie od przeznaczenia,
okres ten może być skrócony za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Pliki
Cookies (ciasteczka) trwałe (do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia) pozwalają na przekazanie
zapisanych informacji do serwera przy każdych odwiedzinach Serwisu.
2. Po co korzysta się z plików typu „cookie”?
Podstawowym celem technologii „cookies” („ciasteczek”) jest identyfikacja przeglądarki i komputera
Użytkownika oraz zapamiętanie dodatkowych informacji na temat wizyty Użytkownika w Serwisie,
wykonanych akcji, zdefiniowanych preferencji, itp. Dzięki temu sklep internetowy może zapewnić
bardziej komfortową obsługę Serwisu i dostosować zawartość oraz wygląd Serwisu do preferencji
Użytkownika. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu "cookie” i podobne technologie w celach
statystycznych, w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników Serwisu oraz
administrowania serwerem.
Zgoda Użytkownika Serwisu na korzystanie z plików typu "cookie”
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, pliki typu „cookie” są wykorzystywane w Serwisie za
zgodą Użytkownika. Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę, o której mowa w powyżej, za pomocą
ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu, np. za pomocą
ustawień wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej. Użytkownik Serwisu może nie
wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień
oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu. W wielu przypadkach
oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu (przeglądarki internetowe), domyślnie
dopuszczają obsługę i przechowywanie plików typu "cookie” na urządzeniach użytkowników Serwisu.
Użytkownik Serwisu powinien sprawdzić ustawienia oprogramowania, z którego korzysta i ewentualnie
dokonać odpowiednich zmian tych ustawień. W szczególności można zmienić ustawienia tego
oprogramowania w taki sposób, żeby zablokować automatyczną obsługę plików typu "cookie”.
Jeżeli użytkownik Serwisu wyrazi zgodę żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta,
umożliwiały obsługę plików typu "cookie”, będzie to równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody
na wykorzystywanie przez Serwis plików "cookie” w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. W takim przypadku sklep internetowy Prosto z Natury będzie
uprawniona do wykorzystywania plików typu "cookie” i podobnych, w zakresie określonym powyżej w
pkt. 2.

sklep internetowy Prosto z Natury informuje, że wyłączenie przez użytkownika Serwisu obsługi plików
typu "cookie” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu.
Użytkownik Serwisu może wyłączyć obsługę plików typu "cookie” w następujący sposób:
W przeglądarce Mozilla Firefox
W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje
Użytkownikowi możliwość zaznaczenia, że nie chce być śledzony w ogóle albo usunięcia
pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem Użytkownik może regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem
"Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
W przeglądarce Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy
wybrać "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików
cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji
prywatności przeglądarki.
W przeglądarce Opera
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim "Ustawienia" i dalej
"Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików „cookie”,
jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla
poszczególnych witryn.
W przeglądarce Apple Safari
W menu "Safari" należy wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdują się tam liczne
opcje dotyczące plików „cookie”.
W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Zachęcamy do zapoznania się
opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego
Użytkownika.

