POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Czym są pliki Cookies?
Pliki cookies to małe pliki tekstowe zachowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie
lub telefonie komórkowym) podczas korzystania z Internetu, w tym przeglądania stron
internetowych Grupy L'Oreal. Dzięki plikom Cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest
przyjemniejsze i łatwiejsze, a poza tym usprawniają one korzystanie z dostępnych funkcji; na przykład
pozwalają one rozpoznać danego użytkownika przy następnym logowaniu i zaproponować mu treść
dostosowaną do oczekiwań i zainteresowań. Pliki te służą także opracowywaniu statystyk ruchu i
ustalaniu, w jaki sposób użytkownicy trafiają na nasze strony.

Z których plików Cookies korzystamy?
W zależności od urządzenia użytkownika pliki Cookies są skonfigurowane w szczególności, tak aby:
- zidentyfikować użytkownika i uzyskać o nim dodatkowe informacje, tak aby umożliwić
przeglądanie dostosowane do potrzeb;
- zapewnić bezpieczne przeglądanie i zwalczanie nadużyć;
- zaproponować użytkownikowi treść dostosowaną do jego zainteresowań;
- zasugerować oferty komercyjne uwzględniające preferencje użytkownika i zrealizowane
przez niego ostatnie zakupy.

W jaki sposób skonfigurować pliki Cookies we własnej przeglądarce internetowej?
Ustawienia przeglądarki internetowej zwykle domyślnie pozwalają na akceptowanie plików Cookies,
ale można łatwo dostosować je poprzez ich zmianę. Jeżeli użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu
plików Cookies w swojej przeglądarce, może stracić możliwość korzystania z wszystkich funkcji
dostępnych na naszych stronach. Więcej informacji o ustawieniach plików Cookies można znaleźć
pod następującymi linkami:
- Wszystko o ciasteczkach (http://wszystkoociasteczkach.pl/)
- Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows)
- Safari (https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL)
- Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)
- Firefox
(https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20
obs%C5%82ugi%20ciasteczek)
- Opera (http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html)

Czy akceptujemy pliki Cookies od stron trzecich?
Pliki Cookies z zewnętrznych stron internetowych mogą być przechowywane na urządzeniu
użytkownika i mają na celu personalizację i/lub dostosowanie treści (w tym reklamy), która może być
udostępniana użytkownikowi podczas przeglądania stron. W zależności od stron możliwe jest
przechowywanie różnych rodzajów plików Cookies stron trzecich, w tym:
- Treści sieci społecznościowych: na naszych stronach możemy publikować treść z sieci
społecznościowych. W związku z tym przeglądanie tych treści na naszych stronach może
wiązać się z zachowaniem pliku Cookie z danej sieci społecznościowej na urządzeniu
użytkownika. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z polityką w zakresie
plików Cookies danej sieci społecznościowej.
- Flash: Pliki typu Flash Cookies to pliki zachowywane przez oprogramowanie Flash. To
narzędzie jest często stosowane jako rozszerzenie przeglądarki internetowej do celów
wyświetlania obiektów dynamicznych, takich jak animowane grafiki lub pliki video. W
związku z tym korzystanie z tej aplikacji może wiązać się z instalacją plików Flash Cookies.
Zapraszamy do zapoznania się z polityką w zakresie plików Cookies na stronie
www.adobe.com.

Czy umieszczamy pliki Cookies na stronach zewnętrznych?
Możemy umieszczać pliki Cookies na stronach internetowych naszych partnerów zawierających
reklamy naszych marek i/lub produktów. Te pliki Cookies służą głównie przedstawieniu odpowiedniej
treści użytkownikom, zgodnie z ich zainteresowaniami, a także ocenie przeglądania naszych treści (w
tym reklam).

Jakie pliki Cookies są stosowane na stronie?
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