
Polityka prywatności

Administratorem strony jakwygracmarzenia.pl jest Wydawnictwo Pustynne Jeże Duszyński & 
Tuzimek Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 10A/15, NIP: 5862366144. 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona jakwygracmarzenia.pl wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym 
(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nas system 
teleinformatyczny.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat 
stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz 
zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki 
prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia 
plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może 
powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, 
które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania 
strony, w szczególności w celu odnotowania faktu akceptacji polityki prywatności
Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron 
internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z 
wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego 
rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
Cookies wykorzystywane w celach statystycznych. Wykorzystujemy cookies do śledzenia 
statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających stronę, rodzaj systemu operacyjnego 
i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, 
odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym 
zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

Marketing. Wykorzystujemy cookies w celu prowadzenia działań marketingowych polegających 
na prezentowaniu Ci reklam zachęcających do powrotu do serwisu lub skorzystania z jakichś 
promocji, zniżek etc. W tym celu wykorzystujemy Pixel Facebooka.

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, 
na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest 
w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje 
o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane 
i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi
osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi 
serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem a ich 
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


