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Informujemy, że strona www.mozipo.pl wykorzystuje pliki cookie typu "cookies" w celu poprawy jakości
przeglądania.

Pliki cookie

Czym są pliki cookie (ciasteczka) i jak działają
Pliki cookie to niewielkich rozmiarów pliki przesyłane na Twój komputer za pomocą stron, które odwiedzasz.
Zostają one zapisane w katalogu plików Twojej przeglądarki. Przy następnych odwiedzinach danej strony
Twoja przeglądarka odczyta plik cookie i prześle informację z powrotem na tę stronę lub inny element, który
wcześniej dokonał ustawienia pliku cookie. Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pliki cookie są
przesyłane na Twój komputer, a później wykorzystane w celu identyfikacji Twojego komputera. To zwykle
stosowana praktyka przeglądania stron, umożliwiająca szybsze wyszukiwanie i łatwiejszy dostęp do informacji
na stronach, które zostały już odwiedzone.
Cookie są pogrupowane na "sesyjne cookie" (angielskie: session cookies) i "trwałe pliki cookie" (angielskie:
persistent cookies), a także cookie stron trzecich. "Sesyjne cookie" to cookie, które jest automatycznie
usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, a "trwałe cookie" to cookie, które jest przechowywane
na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wygaśnięcia daty ważności. "Cookie stron trzecich" to cookie
używane przez osobę, która nie jest właściciela strony internetowej, na której użytkownik odwiedza witrynę.
W jaki sposób firma Mozipo korzysta z plików cookie?
Sesyjne, trwałe i cookie stron trzecich są wykorzystywane na stronie internetowej Mozipo. Celem korzystania
z plików cookie przez firmę Mozipo jest zwiększenie zadowolenia klienta podczas korzystania z naszej strony
internetowej. Dane zgromadzone dzięki użyciu plików cookie mają charakter statystyczny i odnoszą się do
aktywności użytkownika na stronie. Pomagają nam one w identyfikacji użytkownika, który ponawia odwiedziny
strony, i zapisaniu jego historii przeglądania strony, aby możliwa była późniejsza personalizacja treści. W ten
sposób kształtujemy naszą stronę internetową, sprawiamy, że jest łatwiejsza w obsłudze, a dzięki temu
atrakcyjniejsza dla Ciebie. Możesz znaleźć konkretne pliki cookie używane przez Mozipo i informacje na ich
temat, otwierając informacje o witrynie Mozipo w przeglądarce i wybierając wyświetlanie aktualnie aktywnych
plików cookie.
W jaki sposób można kontrolować pliki cookie?
Możesz usunąć przechowywane pliki cookie w dowolnym czasie. Możesz również zablokować pliki cookie w
przeglądarce swojego komputera na wszystkich lub tylko na niektórych stronach, jednak miej na uwadze, że
jeśli tak zrobisz, część funkcjonalności strony może zostać utracona. Każda przeglądarka ma inny zestaw
niestandardowych ustawień plików cookie. Użyj funkcji pomocy przeglądarki, aby ustawić niezbędne opcje.
Uwaga: Jeśli zablokujesz pliki cookie na swoim komputerze, niektóre funkcje na oglądanej przez
Ciebie stronie mogą nie działać prawidłowo lub mogą być niedostępne.
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