Polityka Prywatności – pliki cookie
Pliki cookies?
Są to proste pliki tekstowe, które przesyłamy na dysk twardy Twojego komputera poprzez
przeglądarkę, z której korzystasz, aby umożliwić naszemu systemowi prawidłowe rozpoznanie
przeglądarki i dostarczenie usług niezbędnych Tobie jako użytkownikowi strony.

Polityka prywatności
Informacje, które gromadzimy, są wykorzystywane jedynie na potrzeby Podkarpackiej Izby
Gospodarczej w Krośnie w celu prowadzenia analiz oraz ulepszania jakości naszych usług - nigdy nie
przekazujemy ich innym firmom lub osobom. Hasła logowania oraz inne informacje o charakterze
wrażliwym dotyczące poszczególnych klientów nie są przechowywane w plikach cookie, lecz są w
bezpieczny sposób przekazywane bezpośrednio na nasze serwery.

Korzystanie z usług innych firm.
Do analizy ruchu na naszej stronie oraz stopnia jej wykorzystania wykorzystujemy narzędzia Google
Analytics. Te pliki typu cookie są używane do wyświetlania odpowiednich reklam oraz linków, a firma
Google może gromadzić informacje o Twoich wizytach na innych stronach internetowych
korzystających z usług tego samego rodzaju. Więcej o prywatności w korzystaniu z Google Analytics
przeczytasz pod poniższym linkiem: http://www.google.com/privacy/
Jeśli chcesz uniemożliwić działanie narzędziom Google Analytics, zainstaluj oficjalny plug-in do Twojej
przeglądarki z poniższego adresu:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Twój wybór
W swojej przeglądarce możesz zablokować wszelkie pliki cookie, zwykle w opcjach wyboru ustawień
prywatności. Uniemożliwi to całkowicie instalację tego rodzaju plików pochodzących z naszej strony
internetowej oraz innych stron, z których korzystasz. Tym niemniej wybór tej opcji automatycznie
zablokuje Ci możliwość korzystania z szeregu funkcji na naszej stronie. Nie możemy także
zagwarantować, że oferowane na naszej stronie usługi będą działać w zaplanowany sposób i zgodnie
z ich przeznaczeniem.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zwykle domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany
tych ustawień, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zobacz więcej o najpopularniejszych
przeglądarkach:
- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Opera
- Google Chrome
W każdym czasie możliwe jest całkowite wyłączenie mechanizmu przechowywania plików
cookies w oprogramowaniu (przeglądarce internetowej) Użytkownika, jednakże
spowodować to może utrudnienia w korzystaniu z wszystkich funkcjonalności strony.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.
Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności Użytkowników serwisu należy
kierować na adres znajdujący się na stronie w zakładce kontakt lub pisemnie na adres
Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie.
Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności
poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

