Oświadczenie o sposobie wykorzystania plików cookie
To jest informacja o sposobie wykorzystania plików cookie na tej stronie (dalej: Strona). Aby
dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe kiedy odwiedzasz
Stronę lub kontaktujesz się z Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. (dalej: AzkoNobel),
zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Co to są pliki cookie?
Większość stron, aby zapewnić lepszą jakość usług, wykorzystuje pliki cookie – praktyczną
technologię, która zbiera i wykorzystuje informacje, dzięki czemu strony internetowe są
łatwiejsze w obsłudze. Pliki cookie to fragment tekstu, które są umieszczane na twardym
dysku Twojego komputera, kiedy odwiedzasz Stronę. Kiedy korzystasz ze Strony, pliki
cookie wysyłają dane do AkzoNobel.

Jak działają pliki cookie?
Używamy plików cookie na przykład w celu ustalenia czy wcześniej odwiedzałeś już naszą
Stronę, czy też odwiedzasz nas po raz pierwszy. Pliki cookie pozwalają nam również
poprawić jakość Twojego odbioru naszej Strony.

Zgoda na wykorzystanie plików cookie przez naszą Stronę
Kiedy odwiedzasz naszą Stronę, na Twoim ekranie otwiera się okienko informujące o
umieszczeniu plików cookie na twardym dysku Twojego komputera.
Pojawiająca się informacja w skrócie wyjaśnia naszą politykę plików cookie. Pozostając na
Stronie akceptujesz pliki cookie określone w niniejszym Oświadczeniu o sposobie
wykorzystania plików cookie.
Jeśli nie chcesz, abyśmy umieszczali pliki cookie, powinieneś opuścić Stronę. Kliknij tutaj,
aby dowiedzieć się jak usunąć piliki cookie z Twojej przeglądarki.

Rodzaje używanych przez nas plików cookie, zastosowanie plików cookie
AkzoNobel używa różnych rodzajów plików cookie. Uważamy, że ważne jest, abyś wiedział
jakie dane są zbierane przez AkzoNobel za pomocą plików cookie, jakich plików cookie
używamy i w jakim celu. Poniżej znajdziesz informację o używanych przez nas rodzajach
plików cookie.

Inne sposoby kontrolowania, wyłączania i usuwania plików cookie
Możesz zmienić ustawienia tak aby zablokować pliki cookie albo zostać powiadomionym
kiedy pliki cookie zostały wysłane na Twoje urządzenie.
Kliknij w jeden z poniższych linków, aby zostać przekierowanym bezpośrednio do instrukcji
Twojej przeglądarki. Pamiętaj, że będziesz musiał na nowo zapisać swoje ustawienia albo na
nowo się zalogować na niektórych Stronach po tym jak usuniesz pliki cookie.
•
•
•
•

Google Chrome
Apple Safari
Microsoft Edge
Mozilla Firefox

Jeśli nie chcesz odbierać żadnych plików cookie (włączając także te pliki cookie, które są
konieczne do korzystania ze Strony), możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby
w ogóle wyłączyć pliki cookie. Jeśli wyłączysz pliki cookie, których używamy, może to mieć
wpływ na ogólny odbiór Strony. Być może nie będziesz mógł odwiedzić niektórych podstron
albo nie będziesz mógł odbierać spersonalizowanych informacji podczas odwiedzania
Strony. Może to oznaczać także utratę dostosowanych ustawień, jak informacje związane z
loginem.

Jeśli używasz różnych urządzeń aby przeglądać Stronę (np. komputera, smartphona,
tabletu, etc.) musisz się upewnić, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu jest
odpowiednio dostosowana do Twoich preferencji plików cookie.

