POLITYKA PRYWATNOŚCI
http://www.beeba.pl/
Cel przetwarzania plików „cookies”
Korzystając z serwisu http://www.beeba.pl/ wyrażasz zgodę na wykorzystywane przez nas
pliki „cookies”, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania stron witryny.
Prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników strony jest dla nas jednym
z najważniejszych priorytetów. Celem zbierania ciasteczek jest ciągła poprawa w działaniu
i wydajności serwisu internetowego, tworzeniu statystyk oglądalności oraz dopasowaniu
portalu do potrzeb użytkowania. Strona http://www.beeba.pl/ wykorzystuje pliki „cookies”,
które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich
preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Definicja „cookies”
Pliki te zwane potocznie „ciasteczkami” są niczym innym jak małymi plikami tekstowymi, które
są zapisywane na naszym lokalnym komputerze podczas korzystania z serwisów
internetowych. Gromadzą one wszelkie dane związane z logowaniem i częstym odwiedzaniem
konkretnej witryny internetowej, liczby odwiedzanych stron, czasu spędzonego na stronie.
Zapisują również niepowtarzalny identyfikator konta użytkownika i zbierają informacje
o komputerze, z którego aktualnie korzystamy. Tutaj możemy śmiało napisać, że występują
zarówno te dobre jak i złe „ciasteczka”. Dobre „ciasteczka” zapamiętują nasze preferencje
podczas korzystania z serwisów internetowych na przykład podczas pracy i wypełniania
formularzy internetowych czy podczas korzystania z plików multimedialnych. Natomiast te złe
szpiegują użytkownika, śledząc jego aktywność w sieci przesyłając bardzo szczegółowe
informacje (dane) o użytkowniku, co pozwala na analizę jego zachowania i preferencji.
Zapewniamy Państwa, iż nasze ciasteczka służą tylko i wyłącznie dla celów tworzenia prostych
statystyk oraz umożliwiających komunikację pomiędzy użytkownikiem a właścicielem strony.

Podmiot przetwarzający pliki „cookies”
Podmiotem przetwarzającym pliki „cookies” jest firma Anka Studio Anna Miller - Popielińska
mieszcząca się w Poznaniu przy ulicy Teofila Mateckiego 23a/11 NIP: 6652479718, REGON:
367111413, e-mail: biuro@beeba.pl oraz strona internetowa http://www.beeba.pl/.

Tworzenie statystyk
Serwis http://www.beeba.pl/ do tworzenia statystyk wykorzystuję przeznaczone do tego
typu działań ogólnie dostępne narzędzie, jakim jest Google Analytics. Szczegółowe
informacje znajdują się pod poniższymi linkami:
http://www.conversion.pl/blog/google-analytics-z-czym-to-sie-je/
http://www.conversion.pl/blog/ciasteczka-google-analytics-cookies/

Sesyjności ciasteczek
Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
 niezbędne - czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika;
 funkcjonalne - pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające
na personalizację interfejsu;
 zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;
 wydajnościowe - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
z Serwisu
Serwis http://www.beeba.pl/ stosuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Ciasteczka „sesyjne” są tymczasowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania się, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ciasteczka „Stałe”
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Sposób wyłączenia ciasteczek
Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” może dokonać
odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający
przechowywanie ciasteczek w pamięci komputera. Ma możliwość również usunięcia ich
ręcznie. Ciasteczka można wyłączyć za pośrednictwem ustawień dostępnych w przeglądarkach
internetowych. Poniżej odnośniki do stron producentów z instrukcją wyłączania plików
„cookies” również dla platform mobilnych:
Ustawienia w Internet Explorer
Ustawienia w Firefox
Ustawienia w Chrome
Ustawienia w Opera
Ustawienia w Safari
Pliki cookies w Windows Phone
Pliki cookies w Android
Pliki cookies w iOS
Pliki cookies w Blackberry
Proszę pamiętać, iż wyłączenie ciasteczek w przeglądarce może skutkować złym
wyświetlaniem się strony, nie wyświetlania całości strony oraz brak możliwości korzystania
z formularzy rezerwacji oraz kontaktu lub jego błędnego działania. Serwis
http://www.beeba.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje przesłanie
w formularzach po wyłączeniu plików „cookies”.

Dodatkowe informacje, które mają na celu wykorzystanie i przekazywanie
plików „cookies”
Firma Anka Studio Anna Miller - Popielińska, jako administrator portalu http://www.beeba.pl/
nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno
tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu
http://www.beeba.pl/, jak i tych, które umieszczają linki z przekierowaniem do strony
http://www.beeba.pl/.
Powyższe zasady polityki prywatności mogą ulec w zmianom zgodnie z obowiązującymi
aktualnie przepisami prawa. Wszystkie zmiany w polityce prywatności zostaną opublikowane
na stronie http://www.beeba.pl/.
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu http://www.beeba.pl/
oraz ochrony prywatności użytkowników można przekazać do administratora strony w
zakładce "kontakt".

