Polityka cookies
Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz
w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to
zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na
najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji,
w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu
końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub
urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w nasze
Cookies:
Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera w
postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem
cieszy się ten serwis. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i
czego szukasz w naszych serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż
pozostałe, dzięki temu możemy stać się jeszcze ciekawszym i lepszym serwisem niż dotychczas.
To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje
wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w danym serwisie. Nadto
pliki cookies wykorzystywane są przez serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu),
dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Tak więc korzystając z danego serwisu, to Ty głównie decydujesz o jego przyszłym
kształcie. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim
komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub
funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące
jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.
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:

1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych serwisu;
4. 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.;

5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również
przez współpracujących z Health and Beauty reklamodawcami oraz partnerami.
Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu, a Health and
Beauty informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach serwisu, o celu
przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez
użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą
ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczmy, że brak
akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.
Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich
wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki
internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies
lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co
oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Health and Beauty cookies w sposób
opisany powyżej.
Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej
do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te
zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.
Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów
najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o
czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:
MS Internet Explorer 9
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera 8.0
http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html
Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy
wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki
cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies
zapisane już na Twoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy
wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookiem”
Health and Beauty nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony
internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

