Polityka cookies
Polityka dotycząca Ciasteczek (Cookies) rexio.pl
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171,
poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies
jest Ole Group s.c. z siedzibą pod adresem AL. KEN 36 lok. 56 Warszawa. Pliki cookies zamieszczane i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Ole Group s.c. podmioty trzecie takie jak np.
Facebook, Google, Twitter, a także przez firmy realizujące na stronach Ole Group s.c. kampanie reklamowe
na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach
internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na
urządzenia mobilne, należących do Ole Group s.c.
Przez używanie stron należących do Ole Group s.c. wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z tą
Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies, powinieneś zmienić
ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron należących do Ole
Group s.c.
Czym są Cookies?
Ciasteczka (ang. cookies) to pliki niewielkich rozmiarów, zapisywane i przechowywane na Twoim
komputerze lub urządzeniu mobilnym, rejestrujące Twoje wizyty na różnych stronach w internecie. Cookie
z reguły zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” pliku cookie (to znaczy czas
jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z
jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dzięki cookies strony internetowe zapamiętują nasze
preferencje, umożliwiając automatyczne logowanie czy pamiętając o zawartości naszego koszyka w sklepie
internetowym. Poprzez to, że zawierają informacje o Twojej aktywności w sieci, strony należące do Ole
Group s.c. działają szybciej, skuteczniej, a także zbierają anonimowe statystyki pozwalające nam zmieniać
funkcjonalności naszych stron, by lepiej odpowiadały potrzebom internautów. Przy pomocy Ciasteczek nie
identyfikujemy nigdy tożsamości użytkowników.
Rodzaje cookies używanych na stronach Ole Group s.c.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz
"stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
d)"funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione 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.
Jak wyłączyć pliki cookie?
• W przeglądarce Mozilla Firefox
o W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci
możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych
ciasteczek poszczególnych witryn.
• W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
o W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem
"Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
• W przeglądarce Google Chrome
o W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki
wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości
czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do
szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
• W przeglądarce Opera
o Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i
dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych
plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej
zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
• W przeglądarce Apple Safari
o W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej
liczne opcje dotyczące plików cookie. W telefonach komórkowych, tabletach i innych
urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z
opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

