1. Niniejsza Polityka prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony internetowej
www.rafalfizia.pl
2. Strona www.rafalfizia.pl używa plików cookies m.in. aby dostosować serwis do potrzeb
użytkowników oraz w celach statystycznych.
3. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer strony www.rafalfizia.pl i
zapisywane po stronie użytkownika.
4. Parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie
serwerowi, który je utworzył.
5. Pliki cookies zawierają informacje o użytkowniku strony www.rafalfizia.pl i historii jego
łączności z tą stroną.
6. Dzięki plikom cookies serwer strony www.rafalfizia.pl może sprawdzić, jakiej przeglądarki
używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony.
7. Strona www.rafalfizia.pl stosuje pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania
informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli
pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
8. Dane gromadzone za pośrednictwem plików cookies nie są kojarzone z konkretnymi osobami
przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z Internetem, na którym pliki
cookies zostay zapisane
9. Strona www.rafalfizia.pl wykorzystuje następujące kategorie plików cookies:
 _utma – plik cookie zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin
strony internetowej i zawiera unikalny numer identyfikacyjny;
 _utmb – plik cookie wykorzystywany jest w celu przechowywania informacji na temat
danej wizyty;
 _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy
rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać
zaliczone do istniejących odwiedzin;
 _utmt – plik cookie służący do przetwarzania żądania użytkownika i generowania
statystyk dotyczących ruchu na stronie internetowej;
 _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin;
 comment_author, comment_author_email oraz comment_author_url – pliki cookie
zapisywane w przypadku dodania komentarza na blogu;
 viewed_cookie_policy – plik zapisywany po akceptacji polityki cookies.
10. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w danej przeglądarce internetowej, aż do
całkowitego blokowania plików cookies, co zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony
danych. W tym celu należy indywidualnie zmienić ustawienia przeglądarki. W przypadku
najpopularniejszych przeglądarek (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,
Safari) zostały udostępnione on-line informacje o sposobach ich konfiguracji.
11. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies nie spowoduje braku dostępu do strony
www.rafalfizia.pl jednak może także uniemożliwiać niektóre jej funkcje.

