Jak Bona u ywa pliki cookies
Odwiedzaj cy nasz stron bona.com s dla nas niezmiernie wa ni. Dowiesz si
tutaj, w jaki sposób u ywamy pliki cookies i jak chronimy prywatno osób
odwiedzaj cych t stron . Mo esz si z nami skontaktowa korzystaj c z maila
webmaster@bona.com.

Korzystanie z cookies
Bona jest mi dzynarodow firm z oddziałami w wielu krajach na całym wiecie.
U ywamy cookies, aby ułatwi korzystanie z naszej strony internetowej, która
wyst puje w kilku wersjach, w zale no ci od kraju w którym mieszka u ytkownik.
Plik cookie, to niewielka informacja tekstowa wysłana przez serwer i zapisana po
stronie u ytkownika w pliku cookie. Pliki cookie sprawiaj , e nasz system CMS
rozpoznaje, z jakiego kraju pochodzi u ytkownik, aby nast pnie dopasowa
odpowiedni j zyk strony.
Korzystamy z nich w celach statystycznych, aby dowiedzie si , jaka ilo
u ytkowników odwiedza nasz stron i monitorowa ich ruch na naszej witrynie. Te
statystyki nie zawieraj jakichkolwiek informacji osobistych. Wszystko jest
anonimowe. Adresy IP nie s przechowywane w naszej bazie danych, a zatem
informacje o Tobie nie s powi zane z Twoj to samo ci.

Dlaczego Bona korzysta z plików cookies
• Pozwalaj one na dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb u ytkowników
• Aby ułatwi Tobie poruszanie si po stronie
• W celach statystycznych, aby monitorowa ruch u ytkowników odwiedzaj cych t
stron.

Jak zapobiec zapisywaniu plików cookies
1) Mo esz usun pliki cookies z dysku twardego w ka dej chwili, lecz oznacza to,
e Twoje zindywidualizowane ustawienia mog zosta utracone.
2) Mo esz zmieni ustawienia w przegl darce i nie zezwala na zapisywanie plików
cookies na dysku twardym. To ogranicza funkcjonalno , niemniej jednak na
niektórych stronach mo esz ograniczy dost p dla obszarów zalogowanych
członków i sprawi , e cz zawarto ci i opcji jest niedost pna.
3) Mo esz pobra pusty plik cookie ( " opt-out cookie" ) a pliki cookies
w naszym systemie EpiServer nie b d zapisane.
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