Nasza strona wykorzystuje informacje zapisane w plikach cookies i podobnych technologii
m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do
indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami
reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Korzystając
z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami
przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej odnośnie plików cookies w naszej Polityce prywatności.
Obowiązek informacyjny wynika z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.
Regulamin i polityka prywatności dotycząca "cookies"
1. Strona internetowa www.wropak.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych
informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") są to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer
WWW i zapisywane po stronie użytkownika, na jego urządzeniu końcowym.
Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest:
Wropak Halina Młyńska, 54-156 Wrocław, ul. Metalowców 27
4. Pliki cookies wykorzystywane są na naszej stronie internetowej w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych, na przykład wyświetlić serwis
dostosowując jego parametry do charakterystyki urządzenia;
b) tworzenia statystyk, które pomagają nam analizować sposób interakcji
użytkowników z serwisem;
c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich
zainteresowań, w tym poprzez remarketing.
5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne" to tymczasowe informacje używane do ulepszenia nawigacji,
uniemożliwienia użytkownikom wpisywania błędnych informacji oraz zbierania
danych statystycznych o stronie. Informacje te zostają usunięte po zamknięciu
wyszukiwarki lub wyłączeniu komputera;
b) „trwałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
użytkownika.

6. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
strony WWW, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych administratora;
c) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
d) „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać
w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców
oraz partnerów.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies tak, aby pliki
cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może negatywnie wpłynąć na wygodę
korzystania z odwiedzanego serwisu www lub spowodować utrudnienia w korzystaniu
z niektórych usług serwisu internetowego.

