ZASTRZEŻENIA PRAWNE
OBSŁUGA COOKIES (CIASTECZKA)
Korzystanie ze Strony www.ko-ro.pl należącej do Kancelarii Brokerskiej KO-RO Radosław Koropis oznacza
wyrażenie zgody na używanie plików cookie (tzw. ciasteczek) zgodnie z poniższymi zasadami. Strona
pobiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookie.
Czym są ciasteczka (pliki cookies)?
Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze użytkownika
podczas odwiedzin naszej Strony (lub aktualizowany - w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).
W jaki sposób wykorzystujemy cookies na naszej Stronie?
Pliki cookies są wykorzystywane na naszej Stronie do celów statystycznych (Google Analystics) oraz w celu
zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies?
Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi
Cookies.
Jak wyłączyć obsługę ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach:
Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia
zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie”
można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
•
•
•
•
•

Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych Stron lub domen

Internet Explorer
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny.
Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał
ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj
ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie –
bądź nie – pozycji Ciasteczka
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się
poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie”.
Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej Strony. Jeśli
Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez
naszą stronę.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wszelkie materiały, informacje, dane, układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone na Stronie
korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Zabronione jest
wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji w celach
komercyjnych

bez uprzedniej,

pisemnej

zgody

Właściciela

Strony

wraz

z określeniem

ich

zakresu. Wszelkiego rodzaju informacje udostępnione na Stronie mogą być przez Użytkowników
wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

PRYWATNOŚĆ DANYCH
Niniejsze zasady prywatności danych określają, w jaki sposób Kancelaria Brokerska KO-RO Radosław Koropis
ietwarza
chroni dane osobowe użytkowników (zwanych dalej Użytkownikami) korzystających ze strony www.koro.pl, zwanej dalej „Stroną”. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Pozyskane
w ten sposób dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922ze zm.). Korzystając ze Strony akceptujecie
Państwo zasady prywatności danych, które prezentujemy poniżej.
Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony jest
Kancelaria Brokerska KO-RO Radosław Koropis z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyń skiej 200 lok 71
kod 53-235.

Kancelaria Brokerska KO-RO Radosław Koropis zarządzająca Stroną zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
do zasad prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje zasad prywatności danych będą publikowane
na Stronie.

Przeglądanie zawartości Strony nie wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych.
Wszelkie dane osobowe, przetwarzane przez Kancelarię Brokerską KO-RO Radosław Koropis są odpowiednio
zzabezpieczone
przed nieuprawnionym przetwarzaniem, a wszelka ich modyfikacja i usunięcie następuje wyłącznie
na wyraźne i jednoznaczne polecenie osoby, której dotyczą. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo
do zgłoszenia nam żądania zaprzestania ich przetwarzania, modyfikacji lub wglądu.

