Dokładamy wszelkich starań, aby wrażenia ze swobodnego przeglądania naszych stron internetowych
i sposób, w jaki z nich korzystasz, dostarczały Ci odpowiednich informacji oraz gwarantowały
najlepszą funkcjonalność oraz wszelkie walory użytkowe. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu
jest wykorzystywanie plików cookie, umieszczanych na Twoim komputerze, w celu zebrania
informacji na temat Twoich wizyt w naszym Serwisie. Niektóre informacje są niezbędne, aby strona
mogła działać prawidłowo.

Czym są i do czego służą pliki „cookies”?
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym Twojego komputera podczas
przeglądania niektórych stron internetowych. Pliki cookie wykorzystujemy na przykład do określenia,
czy odwiedzasz nas po raz pierwszy czy do ustalenia, które z funkcji naszego serwisu mogą
zainteresować Cię w sposób szczególny. Pliki te mogą w istotny sposób usprawniają korzystanie z
naszej witryny, zapisując Twoje preferencje podczas odwiedzin.

Większość przeglądarek internetowych poinformuje Cię, w jaki sposób możesz zablokować
akceptowanie nowych plików cookie oraz w jaki sposób zablokować już istniejące pliki. Powinieneś
jednak zwrócić uwagę, że brak akceptacji plików cookie z Twojej strony może uniemożliwić
korzystanie z pełnej funkcjonalności naszego serwisu (np. na brak możliwości zarejestrowania
się/zalogowania na swoje konto, a w konsekwencji brak możliwości dokonania zakupu.

Jakich plików „cookies” używamy?
Ze względu na czas, przez jaki plik cookie będzie umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym
(komputer, notebook, tablet, smartfon itd.) stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz
stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na Twoim urządzeniu, aż do
wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (zamknięcia przeglądarki
internetowej). Stałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu przez okres, który został określony
w parametrach plików „cookies” lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pragniemy podkreślić, iż w trosce o Wasze bezpieczeństwo nie przechowujemy w plikach cookies
danych osobowych Użytkowników naszego Serwisu.

Dodatkowe informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych na stronach naszej firmy
Niezbędne pliki cookie
Pliki cookie tego typu umożliwiają swobodne poruszanie się w serwisie www.nordauto.com.pl i
korzystanie z wszystkich jego funkcji

Pliki cookie związane z poprawą wydajności
Z kolei tego typu pliki cookies gromadzą informacje, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, np.
które strony odwiedza najczęściej i czy otrzymuje wiadomości o błędach ze stron. Wszystkie zbierane
w ten sposób informacje są łączone oraz anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do usprawnienia
działania strony oraz do celów statystycznych.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością
Pliki cookie tego typu umożliwiają stronie zapamiętanie dokonywanych przez użytkownika wyborów
i dostarczają ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje (np. sposób wyświetlania i prezentacji
produktów na stronie). Tego rodzaju pliki cookie mogą być również używane do zapamiętywania
poczynionych zmian w zakresie rozmiaru tekstu, czcionek i innych elementów witryny, które można
dostosować. Mogą także służyć do świadczenia usług, o które zabiega użytkownik, takich jak
dodawanie komentarzy na forum. Gromadzone w ten sposób pliki i zawarte w nich informacje mogą
być anonimowe i nie mogą być wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkownika na innych
stronach internetowych.

Pliki cookie związane z targetowaniem i reklamą
Na podstawie tych plików serwisy www wyświetlają użytkownikom reklamy, które mogą ich
zainteresować. Pliki używane są również do ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy oraz
pozwalają mierzyć efektywność realizowanych działań reklamowych. Zwykle są umieszczane przez
sieci i agencje reklamowe za naszą zgodą. Zapamiętują, że użytkownik odwiedził daną stroną i
udostępniają tę informację innym organizacjom, np. reklamodawcom.

Informujemy, iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu najwyższy poziom
bezpieczeństwa w zakresie korzystania z naszego sklepu. Jakiekolwiek zdarzenia, mające wpływ na
bezpieczeństwo przekazu informacji prosimy zgłaszać na nasz adres k.chrzanowski@topauto.com.pl .

