Cookies
Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy plików cookies. Pliki cookies to małe pliki z
informacjami wykorzystywanymi przez witryny sieci Web, które zapisywane są na twardym dysku
komputera. Są one niezbędne do korzystania z naszej witryny. Pliki cookies nie zawierają danych
osobowych i nie mogą być użyte do ustalenia tożsamości użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera
unikalny identyfikator – anonimowy (losowo generowany) numer, który jest przechowywany w
urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce, inne pozostają na
komputerze dłużej.
Rodzaje plików cookies używane w naszej witrynie:


Niezbędne Pliki Cookies



Analityczne Pliki Cookies

Dlaczego powinienem zezwolić na pliki cookies?

Informacje zawarte w plikach cookies są używane do poprawy świadczonych Tobie usług, na przykład:

umożliwienie rozpoznania urządzenia, z którego przeglądasz stronę, więc nie musisz podawać tych
samych informacji kilka razy w czasie sesji, np. wypełniając formularz internetowy lub ankietę
internetową
wspieranie funkcjonalności Moja Biblioteka
umożliwienie prawidłowego funkcjonowania odtwarzaczy wideo
określenie ilości Użytkowników korzystających z witryny, zmiana usług w taki sposób, aby były one
łatwiejsze w obsłudze i zapewnienie ich szybkiego działania; analiza niespersonifikowanych danych w
celu zrozumienia sposobu współdziałania użytkowników z różnymi aspektami naszych usług online w
celu ich ulepszenia.

Co jeśli nie zaakceptuję plików cookies?

Jeśli nie zaakceptujesz plików cookies, niektóre funkcje na stronie internetowej nie będą wyświetlane
lub nie będą działać prawidłowo. Brak plików cookies będzie mógł ograniczyć dostępne opcje strony,
jak również wpływać na jej wygląd i komfort użytkowania.

Przykłady funkcji, które mogą nie działać prawidłowo:
funkcje Moja Biblioteka
spersonalizowana strona internetowa
oglądanie filmów
opcja „Lubię to” i udostępnianie strony na portalach społecznościowych
wyświetlanie osadzonych treści

Pliki cookies znajdujące się na tej stronie


XSRF-TOKEN



_ga / _gat_gtag_UA_84827681_42 / _gid



syoss-cookie



syoss_session

Pozostałe informacje
Oprócz wyżej wymienionych plików cookies, pozostałe ich rodzaje (first-party lub third party cookies)
mogą być stosowane w (zewnętrznej) treści osadzonej w tej witrynie przy użyciu technologii, takich
jak iFrames, JavaScript, itp. Akceptując pliki cookies, należy przyjąć, że również takie treści mogą
używać cookies.
Henkel nie ma kontroli, ani nie przyjmuje odpowiedzialności za pliki cookies innych firm. Proszę
odwiedzić strony internetowe tych firm, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
We wszystkich nowoczesnych przeglądarkach możliwa jest zmiana ustawień dla plików cookies.
Ustawienia te znajdują się zazwyczaj w menu Opcje lub Preferencje w przeglądarce. Aby lepiej
zrozumieć ustawienia, można skorzystać z poniższych łączy; w przeciwnym razie należy użyć opcji
Pomoc w przeglądarce, aby uzyskać więcej szczegółów.

Ustawienia plików cookies w Internet Explorer
Ustawienia plików cookies w Firefox
Ustawienia plików cookies w Chrome
Ustawienia plików cookies w Safari

Wyczerpujące informacje, dotyczące zmiany ustawień w różnych przeglądarkach, znajdują się również
na stronie www.aboutcookies.org.

Wybierz jedną z dostępnych opcji, aby wyrazić albo nie wyrazić zgody na korzystanie z plików cookies
przez tę stronę.

