Polityka cookies
Strona www.yintaro.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w
urządzeniu końcowym użytkownika (dalej: „cookies”).
Pliki cookies to dane, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane z serwera strony internetowej i
przechowywane przez przeglądarkę internetową lub inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu
końcowym (np. komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym typu smartphone). Przechowuje się w
nich informacje, których strona internetowa może potrzebować, aby dostosować się do sposobów
korzystania z niej przez użytkowników (np. aktywne logowania) i aby zbierać dane statystyczne
dotyczące strony internetowej, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są
pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby
odwiedzającej. Co do zasady nie są przy tym zbierane żadne informacje pozwalające na identyfikację
użytkownika, chociaż niekiedy pozwalają na przypisanie konkretnych zachowań np. zalogowanemu
użytkownikowi. Technologie te nie służą do automatycznego odczytu danych własnych użytkownika
(tzn. innych niż wytworzonych i umieszczonych w urządzeniu użytkownika przez sam serwis),
Pliki cookies w szczególności ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez
niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki
wcześniej, pliki cookies umożliwiają zapamiętanie jego preferencji.
Pliki cookies wykorzystywane w serwisie www.yintaro.com służą przede wszystkim prawidłowemu
funkcjonowaniu strony oraz wygodzie osób odwiedzających.
Pliki cookies wykorzystywane przez stronę www.yintaro.com nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani
dla komputera/urządzenia końcowego użytkownika, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w
przeglądarkach. Na stronie www.yintaro.com używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które
pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu zamknięcia
przeglądarki internetowej oraz stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia w przeglądarce internetowej.
Pliki cookies wykorzystywane na stronie www.yintaro.com:
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Użytkownik może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies, w tym
zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony www.yintaro.com (i innych witryn internetowych).
W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od
używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć, korzystając
z funkcji Pomoc w danej przeglądarce.
Przykładowo, w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu:
Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje > Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia
zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Przy czym ścieżki dostępu mogą
zależeć od wersji przeglądarki.
Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu końcowym
można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi.

Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia, bądź istotnie utrudnia
prawidłowe korzystanie ze strony www.yintaro.com.

