POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ SWIATVELVET.PL
Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka Prywatności strony internetowej swiatvelvet.pl”
informuje o podstawowych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze strony internetowej
swiatvelvet.pl, zwanej dalej Stroną internetową oraz o zasadach gromadzenia danych
internetowych przez spółkę pod firmą Velvet CARE sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze, zwaną dalej Velvet CARE.
1. Polityka dotycząca cookies, czyli tzw. „ciasteczek”.
W celu zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności, a także w celu umożliwienia sprawnego
korzystania Strony internetowej, stosujemy pliki cookies, tzw. „ciasteczka”. Korzystanie z naszej
witryny oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej
Stronę internetową, np. w komputerze, laptopie, telefonie komórkowym, tablecie itp.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu
zainstalowanym w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony internetowej.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
1) dostosowania zawartości Strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
przede wszystkim pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe użytkownika, aby
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego preferencji (ciasteczka
są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub
nazwiska użytkownika – użytkownik anonimowy),
2) przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu w jaki sposób użytkownicy korzystają
ze Stron internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3) zapewnienia bezpieczeństwa działania Strony internetowej.
W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku
komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu
cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
Należy mieć jednak na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich
stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej. Brak
zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania przez nas plików typu cookies.
Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych
wyszukiwarkach:
Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki
cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
2. Google Analytics.
Nasza Strona internetowa korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do
analizy statystyk serwisów WWW i analityki internetowej, dającym wgląd w ruch danych na
Stronie internetowej, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych dostarczanym
przez Google Inc. Polityka prywatności Google Inc. znajduje się pod adresem:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
3. Zagrożenia związane z korzystaniem ze Strony internetowej.
Ostrzegamy, że korzystanie z ze stron internetowych przy przesyłaniu danych z wykorzystaniem
publicznej sieci Internet wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń i ryzyka, m.in.:
1) ryzyko przechwycenia transmisji danych przez osoby trzecie,
2) ryzyko przejęcia danych służących do logowania przez osoby trzecie,
3) ryzyko podszycia się przez osoby trzecie pod usługodawcę,
4) ryzyko zastosowania środków socjotechnicznych przez osoby trzecie mających na celu
uzyskanie dostępu do Twoich danych.
Przed skorzystaniem ze Strony internetowej powinieneś zabezpieczyć swoje urządzenie
końcowe za pomocą oprogramowania antywirusowego oraz przeciwdziałającego złośliwym
programom, m.in. tzw. trojanom służącym do nieuprawnionego pozyskiwania danych.

