POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Serwis zbiera automatycznie wyłącznie informacje, które zawarte są w plikach
cookies (ciasteczkach).
2. Ciasteczka są plikami tekstowymi, które przechowywane są na komputerze
Użytkownika i umożliwiają korzystanie z Serwisu. W skład pliku cookies wchodzą:
a. unikalny numer
b. adres strony internetowej
c. czas przechowywania informacji na urządzeniu
3. Pliki cookies na urządzeniu Użytkownika są zamieszczane przez operatora sklepu
internetowego CSGOcoins.pl
4. Wykorzystanie ciasteczek polega na:
a. utrzymaniu aktywnej sesji logowania Użytkownika w Serwisie, dzięki czemu
nie musi on ponawiać logowania przechodząc do kolejnych podstron
b. tworzeniu statystyk korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dzięki którym
możliwe jest jego analizowanie i ulepszenie
c. dostosowywania Serwisu dla indywidualnych potrzeb Użytkownika, zwłaszcza
rozpoznaniu urządzenia, z jakiego korzysta Użytkownik, odpowiednim
wyświetlaniu stron w zależności od ustawień Użytkownika i przekątnej
ekranu.
5. Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:
a. stałe (persistent cookies) – urządzenie przechowuje je do momentu, w którym
Użytkownik je usunie lub do czasu, jaki określony jest w parametrach ich
przechowywania
b. sesyjne (session cookies) – urządzenie Użytkownika przechowuje tylko do
czasu jego wylogowania z Serwisu
c. reklamowe – których zadaniem jest dostosowanie reklam do preferencji
danego Użytkownika
d. funkcjonalne – mające na celu zapamiętanie indywidualnych ustawień
Użytkownika, takich jak wygląd strony czy rozmiar czcionki
e. podstawowe – których zadaniem jest umożliwienie korzystania z Serwisu
f. bezpieczeństwa – ciasteczka, które wykrywają zagrożenia bądź nadużycia w
ramach Serwisu
g. wydajnościowe – zbierające statystyki korzystania z Serwisu
6. Zapisywane na urządzeniu Użytkownika pliki cookies, mogą być wykorzystane przez
reklamodawców oraz partnerów Serwisu
7. Zmiany ustawień plików cookies można dokonać w każdej chwili z poziomu menu
przeglądarki internetowej. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę
ciasteczek lub wymusić każdorazowe informowanie o ich zamieszczeniu w
urządzeniu. Szczegółowe opcje dotyczące obsługi plików cookies znajdują się w
ustawieniach przeglądarki internetowej
8. Ograniczenia stosowania ciasteczek narzucone przez Użytkownika mogą mieć
wpływ na działanie Serwisu, w szczególności na niektóre jego funkcje

