Polityka cookies
Nasza strona www nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i
zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, bądź innym urządzeniu Użytkownika przeznaczone
są do ułatwienia korzystania z serwisu. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
Użytkownika Platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Bacardi - Martini Polska
Sp. z o.o.
Nasza strona www wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji
Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie
komputera, telefonu, tableta lub innego urządzenia Użytkownika w czasie kolejnej wizyty na stronie
www i mają jedynie ułatwiać korzystanie z niej w tym:
⎯ dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami
wyświetlić stronę;
⎯ przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników,
analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu
serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
⎯ weryfikacji pełnoletności użytkownika Serwisu;
⎯ służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach Strony.
W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
⎯ sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
⎯ stałe (persistent cookies) – są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika.
Użytkownicy strony www 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 strony www. Szczegółowe
informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki
internetowej.
Bacardi - Martini Polska Sp. z o.o. informuje, iż wyłączenie stosowania plików cookies może
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie internetowym.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www mogą być również
wykorzystywane przez współpracujących z operatorem strony www partnerów.

