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Polityka dotycząca cookies i pokrewnych technologii internetowych witryny https://solina.pl (https://solina.pl)
Informujemy, że strona internetowa https://solina.pl (https://solina.pl) oraz prezentowane przez nas multimedia
odwołujące się do serwisów zewnętrznych (np. YouTube, Vimeo, Google Analytics, OpenX itp.) mogą korzystać
lub/i korzystają z plików cookies i pokrewnych technologii w celach logistycznych (np. w celu usprawnienia
oferowanych przez naszą firmę usług), reklamowych oraz statystycznych i pokrewnych. Pliki „cookies” używane
są w celu dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych
statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta naszego serwisu co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Czym są pliki cookies
Pliki „cookie” to pliki zawierające dane informatyczne, np. pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach
użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych np. komputer stacjonarny, tablet,
smartphone itp. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Internetu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki „cookie” zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Internauty oraz unikalny numer, który
go identyfikuje.
Każdy użytkownik Internetu korzystający z naszych stron ma możliwość wyłączenia zapisywania plików „cookie”
na swoim komputerze lub urządzeniu przenośnym np. w celu chronienia swojej prywatności. Brak zmiany
indywidualnych ustawień przeglądarki internetowej przy przeglądaniu naszej witryny internetowej jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie plików cookie podczas przeglądania stron
internetowych http://solina.pl.
Aby zablokować możliwość zapisywania plików „cookie” przez przeglądarkę internetową przy przeglądaniu
wybranej witryny internetowej (lub wszystkich witryn) należy zmienić jej ustawienia:
Przeglądarka Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” a następnie zakładkę “Prywatność”. W tym miejscu przeglądarka
internetowa oferuje możliwość zaznaczenia wyboru zapisywania plików „cookie” dla wybranych bądź
wszystkich witryn.
Przeglądarka Microsoft Internet Explorer
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe” a następnie zakładkę „Prywatność”.
Dostępny tam suwak umożliwia zmianę poziomu prywatności. Natomiast przycisk „Witryny” umożliwia
zarządzanie ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
Przeglądarka Google Chrome
W menu ustawień przeglądarki Chrome należy wybrać „Narzędzia” a następnie ”Wyczyść dane przeglądania”.
Oprócz możliwości usunięcia plików cookie, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do
szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
Przeglądarka Opera
Należy nacisnąć przycisk „Opera” otwierający menu przeglądarki a następnie wybrać „Ustawienia” i następnie
„Wyczyść historię przeglądania”. Oprócz możliwości skasowania plików cookie, możemy skorzystać z opcji
„Zarządzaj ciasteczkami” umożliwiający dostęp do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn
internetowych.
Przeglądarka Apple Safari
W menu przeglądarki „Safari” należy wybrać „Preferencje” a następnie zakładkę „Prywatność”. W tym miejscu
możemy określić opcje prywatności, w tym ustawienia dla plików „cookie”.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych oraz innego typu
przeglądarkach internetowych
Ze względy na szeroką gamę modeli telefonów, tabletów innych urządzeń mobilnych, dostęp do ustawień
prywatności, w tym do opcji zapisywania plików „cookie” może różnić się w zależności od modelu urządzenia i
zastosowanego w nim systemu operacyjnego. Aby zmienić jego ustawienia prywatności, należy zapoznać się z
jego szczegółową, dołączoną instrukcją obsługi

