Serwis VRcadium, a ciasteczka internetowe
Nasz serwis korzysta z plików cookies w celach statystycznych i służących dostosowaniu
serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystanie z
serwisu VRcadium bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one
zamieszczane w Twoim urządzeniu tj. komputerze, tablecie, komórce czy innym urządzaniu na
którym odwiedzasz nasz serwis. Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących
plików cookies modyfikując ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Serwis może zbierać i analizować informacje nieosobowe dotyczące nazwy przeglądarki, typu
komputera i technicznych informacji o użytkownikach, systemu operacyjnego i inne podobne
informacje. VRcadium może zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje
przechowywane są jedynie w celu ułatwienia korzystania z Serwisu, w celu szybkiej autoryzacji
użytkowników i ulepszenia mechanizmu komentarzy do artykułów zamieszczanych na blogu.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz,
aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób
zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza
używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

Dlaczego pliki cookie są niezbędne?
Strona serwisu VRcadium wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają personalizowanie
wyświetlanych stron Serwisu, obsługę logowania i innych operacji wykonywanych w Serwisie oraz
obsługę reklam i monitorowanie aktywności Użytkowników Serwisu.
Dzięki tej technologii jesteśmy także w stanie nieustannie pracować nad poprawą jakości naszego
Serwisu. Po wyłączeniu cookies w Twojej przeglądarce nie możemy zagwarantować, że strona
będzie działała bezbłędnie.
Żaden plik Cookies zapisywany przez Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników
Serwisu.

Czym są ciasteczka?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
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na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one przechowywane na urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych Serwisowi.

Rodzaje plików cookie, które są wykorzystywane w serwisie
VRcadium
Żaden z plików cookie używanych przez serwis VRcadium, nie zawiera informacji osobistych
i nie można dzięki niemu zidentyfikować konkretnego Użytkownika.
Czas, przez który plik cookie pozostaje w pamięci urządzenia końcowego (np. komputer, telefon,
tablet) zależy od jego typu:
pliki sesyjne (sessioncookies) – tymczasowe pliki, które istnieją tylko w czasie kiedy masz



dostęp do naszego Serwisu (a ściślej, do momentu zamknięcia przeglądarki),
pliki stałe (persistentcookies) – trwałe pliki, które pozostają w urządzeniu po odwiedzeniu



Serwisu przez określony czas.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1.

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;

2.

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

3.

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu;

4.

„funkcjonalne”

pliki

cookies,

umożliwiające

„zapamiętanie”

wybranych

przez

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;
5.

„reklamowe”

pliki

cookies,

umożliwiające

dostarczanie

Użytkownikom

treści

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
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