Polityka Cookies

Cookie, to mały plik tekstowy, zapisywany przez stronę internetową na komputerze, telefonie,
smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika, zawierający dane na temat korzystania przez
użytkownika ze tej strony. Cookies są potrzebne, w celu ułatwienia korzystania ze strony
i sprawienia, by stała się bardziej przyjazna użytkownikowi. Cookies nie są szkodliwe dla
komputera.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika jest firma
Fitness Club 24 sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Komorowickiej 110. Fitness Club
24 sp. z o.o. nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies. Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku stronie Fitness Club 24 sp. z o.o. Pliki
cookies zamieszczane przez Fitness Club 24 sp. z o.o. zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele w jakich stosowane są pliki cookies
•

dostosowania zawartości sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania z jego zasobów w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić zawartość dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;

•

tworzenia statystyk odwiedzin (Google Analytics), które pomagają określić z jakich
urządzeń, kiedy i gdzie nastąpiło wejście oraz dokładna analiza ruchu na sklepie
internetowym.

•

utrzymania sesji Użytkownika sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie logować się do swojego
konta;

•

dostarczenie informacji nt. numeru IP Użytkownika, który służy do identyfikacji dopóki,
Użytkownik nie założy konta i nie poda dobrowolnie pozostałych danych.

•

dostarczania Użytkownikom spersonalizowanych produktów bardziej dostosowanych do
ich

zainteresowań

i

historii

poszukiwań.

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących
z sklepu internetowego Fitness Club 24 sp z o.o. w jego urządzeniu końcowym za pomocą
ustawień zainstalowanej przeglądarki internetowej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu,
np. laptop, tablet, smartfon.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka
cookies

internetowa)
w

urządzeniu

domyślnie
z

dopuszcza

przechowywanie

którego

korzysta

plików

Użytkownik.

Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. w
urządzeniu Użytkownika lub całkowicie zablokować instalacje plików z naszego serwera.

Po zastosowaniu takich ustawień, możliwe że Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych
treści naszej strony internetowej, korzystanie z niej może być mniej wydajne lub też Użytkownik
nie będzie mógł skorzystać z niektórych naszych usług. Jeśli użytkownik woli ograniczyć,
zablokować lub usunąć cookies ze strony internetowej, może tego dokonać w ustawieniach
przeglądarki. Parametry mogą się różnić w zależności od przeglądarki, jednak zwykle ustawienia
cookies znajdują się w menu „Preferencje” lub „Narzędzia”. Aby dowiedzieć się więcej
o ustawieniach cookies swojej przeglądarki, zalecamy skorzystać z menu „Pomoc” przeglądarki.

