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Co to są pliki cookies?
Pliki cookies, po polsku tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w szczególności
niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym
(komputerze, smartfonie; tablecie) użytkownika strony internetowej w czasie
korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej www.dadaclub.pl i
następnie tam przechowywane.
Przechowywane informacje oraz uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje
zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika, jak również oprogramowaniu
zainstalowanym w tym urządzeniu.
Przy kolejnym połączeniu się z tą stroną pliki cookies mogą być przez nią odczytane
z komputera użytkownika i służyć dostosowaniu strony do zapamiętanych
preferencji użytkownika, wyświetlania ofert lub informacji, którymi użytkownika
może być zainteresowany oraz w celach statystycznych jej właściciela.

2. Do czego Serwis używa plików cookies?
Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Państwu jak najwydajniejsze i
najbardziej wygodne funkcjonowanie Serwisu (dzięki nim Serwis „pamięta” np.
ustawienia poszczególnych użytkowników, takie jak język czy rozmiar czcionki).
Ponadto używamy tych plików w celu tworzenia statystyk, które pomagają nam
zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Serwisu, co pomaga nam w jego
rozwijaniu i optymalizowaniu, jak również przedstawienia oferty produktów jak
najbardziej dostosowanej do zainteresowań użytkowników. Pliki cookies możemy
wykorzystywać również dla celów marketingowych, w tym również do zbierania
informacji pozwalających na prezentowanie w ramach Serwisu sprofilowanych ofert
oraz prezentowania reklam dopasowanych do Państwa preferencji.
Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies są bezpieczne dla komputerów i
urządzeń użytkowników, w szczególności za ich pomocą nie jest możliwe
przedostanie się do urządzenia wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego
oprogramowania.

3. Jakich plików cookies używa Serwis?
W serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
a) cookies_accepted - czas trwania: 180 dni - Przechowuje informację o
poinformowaniu o polityce cookies

b) PHPSESSID - czas trwania: sesja - Identyfikator sesji użytkownika

Pliki cookies podmiotów trzecich:
Korzystając z www.dadaclub.pl przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki
cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak m.in.: Google Analytics,
Facebook, Google reCAPTCHA. Więcej informacji na temat danych
przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach internetowych tych
podmiotów w ich odpowiednich politykach.
Lista podstawowych cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych na stronie
www.dadaclub.pl jest opisana poniżej:
Pliki cookies wykorzystywane do celów statystycznych:
a) DADALEAD - czas trwania: 1 dzień
b) Gdyn i Gtest - pochodzą od Gemiusa, służą do zbierania danych statystycznych.
Czas przechowywania: 1676 dni.
c) _ga - plik cookie używany do rozróżniania użytkowników w ramach zbieranych
danych statystycznych. Czas przechowywania: 730 dni.
d) _gat_UA-55400207-1 - plik cookie służący do zbierania statystyk, optymalizuje
czas żądania Google Analytics. Czas przechowywania: jedna sesja.
e) _gid - plik cookie używany do rozróżniania użytkowników w ramach zbieranych
danych statystycznych. Czas przechowywania: 1 dzień.
Pliki cookies wykorzystywane do celów reklamowych:
c) IDE - pochodzi od doubleclick.net, służy do analizy ruchu i optymalizacji działań
reklamowych. Czas przechowywania: 390 dni.
d) __gfp_64b - plik cookie służący do zarządzania akceptacją innych plików cookie
przez odwiedzającego witrynę. Czas przechowywania: 1000 dni.
g) _gcl_au - służy do analizy ruchu i optymalizacji działań reklamowych. Czas
przechowywania: 90 dni.
i) anj i uuid2 - pochodzą z adnxs.com, służy do analizy ruchu i optymalizacji działań
reklamowych. Czas przechowywania: 90 dni.
j) fr - pochodzi z Facebooka, służy do analizy ruchu i optymalizacji działań
reklamowych. Czas przechowywania: 90 dni.

Cookies przechowywane są na komputerze użytkownika przez czas określony w
cookie lub do czasu usunięcia przez użytkownika.

4. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące
plików cookies?
Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies na urządzeniu
użytkownika oraz uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych poprzez
ustawienia oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika
pozwalające na zapisywanie plików cookies. Przeglądarki internetowe domyślnie
dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
użytkownika.

Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zamieszczanie i
przechowywanie wykorzystywanych w Serwisie plików cookies w Państwa
urządzeniu oraz na uzyskiwanie przez Serwisie dostępu do nich.
Jednakże w każdym czasie możecie Państwo zmieniać te ustawienia aż do
całkowitej blokady zapisywania ciasteczek. Oznacza to, że możecie odmówić wycofać udzieloną zgodę poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki
internetowej lub ograniczyć jej zakres. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
W takim przypadku korzystanie z Serwisu nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego
funkcje mogą nie działać poprawnie.
Poniżej przedstawiamy, jak można dokonać zmiany ustawień w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych. Instrukcja zmiany ustawień
plików cookies podmiotów trzecich określone są w politykach wydanych przez te
podmioty. Jeśli na liście poniżej brakuje twojej przeglądarki prosimy o
sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej.
Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż
ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk
Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia
plików cookie: Usuwanie plików Cookie; Domyślne blokowanie plików Cookie;
Domyślne zezwalanie na pliki Cookie; Domyślne zachowywanie plików Cookie i
danych stron do zamknięcia przeglądarki; Określanie wyjątków dla plików Cookie z
konkretnych witryn lub domen.
Internet Explorer 8.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe >
Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy
przyciskiem OK.
Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program
Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje
zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach
decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę
Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze
,,Akceptuj pliki cookie”.

5. Logi systemowe
Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie
zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez
przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów
zawierających:
stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;
• adres IP;
• datę i czas dostępu;
• przesłaną ilości danych;
• informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.
Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem,
rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania
ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach
statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników
Serwisu.
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