
Polityka cookies sklepu internetowego ANMAG

1. 
Pliki  Cookies są to pliki  tekstowe, zwierające ciąg liter i  cyfr,  które są przechowywane na
urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są one do korzystania
ze  stron  internetowych.  Zawierają  one  nazwę  strony  internetowej,  swój  niepowtarzalny
numer oraz czas przechowywania na urządzeniu (źródło: www.wikipedia.pl). 

2.
Sklep  ANMAG  wykorzystuje  pliki  Cookies  w  celu  dopasowania  zawartości  swojej  strony
internetowej  do  preferencji  użytkowników  (np.  celem  dopasowania  ustawień  wyświetleń
strony  do  systemu  operacyjnego  na  urządzeniu).  Stosujemy  dwa  rodzaje  tych  plików  –
sesyjne (tymczasowe, przechowywane do momentu opuszczenia strony internetowej) oraz
stałe (przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia przez Ciebie).

3.
W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej, aby
zablokować  obsługę  plików  Cookies  lub  za  każdym  razem  uzyskiwać  informację  o  ich
umieszczeniu  na  Twoim  urządzeniu.  Inne  opcje  są  dostępne  po  wejściu  do  ustawień
przeglądarki internetowej. 

4.
Pamiętaj, że większość przeglądarek ma domyślnie ustawioną opcję automatycznego zapisu
plików Cookies.  Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie, ale w
tym przypadku niektóre sekcje witryny mogą nie działać w sposób poprawny. Zablokowanie
plików Cookies może doprowadzić do uniemożliwienia zakupów na Stronie ANMAG. 

5.
Pliki Cookies same w sobie nie wykorzystują danych osobowych i w wielu sytuacjach nie iden-
tyfikują użytkowników Internetu. Istnieją jednak sytuacje, w których dane osobowe mogą być
gromadzone za pomocą plików cookie w celu udostępnienia użytkownikowi niektórych funk-
cji lub zapewnienia mu wygody i dostosowania strony do jego preferencji. Dane te są szyfro-
wane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

6. 
Jeśli chcesz zablokować pliki Cookies, postępuj zgodnie z poniższym, po uprzednim sprawdze-
niu z jakiej przeglądarki internetowej korzystasz:

Microsoft Internet Explorer 9 
• Ustawienia,
• Opcje internetowe,
• Prywatność,
 wybierz odpowiednią opcje, 
• Zastosuj, 
 OK by zapisać swoje ustawienia.



Google Chrome
• ikona klucza, 
• wybierz z listy Opcje,
• zakładka “Ustawienia zaawansowane”,
• Ustawienia zawartości z sekcji Prywatność,
• wybierz odpowiednią opcje, 
• X by zapisać swoje ustawienia.

Safari
• Ustawienia,
• Panel prywatności,
• wybierz odpowiednią opcje, 
• X by zapisać swoje ustawienia.

Mozilla Firefox
• Narzędzia z paska głównego,
• Opcje,
• zakładka Prywatność,
• wybierz odpowiednią opcje, 
• OK by zapisać swoje ustawienia.

7.
ANMAG nie przekazuje plików Cookies podmiotom trzecim.  
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