
I. Korzystanie ze strony internetowej Jaworski i Partnerzy Kancelaria Radców

Prawnych może powodować automatycznie zbieranie danych dotyczących osób

odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki,

typ systemu operacyjnego.

II. Dane te mogą być zbierane przez systemy tj. Google Analytics oraz

wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).

III. Służą one do podnoszenia jakości, poprawiania wyników wyszukiwania

i trafności wyświetlanych treści, tworzeniu statystyk oglądalności, śledzeniu

preferencji Użytkownika.

IV. Dane te przetwarzane są wyłącznie przez Kancelarię Jaworski i Partnerzy.

V. Przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych

Użytkowników uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO

i trwa do czasu jej cofnięcia.

VI. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1, to pliki wysyłane do urządzenia

Użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej Kancelarii Jaworski

i Partnerzy.



VII. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:

● podnoszenie jakości usług;

● poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści;

● tworzenie statystyk oglądalności;

● śledzenie preferencji Użytkowników.

VIII. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub

oprogramowaniu zainstalowanym w Państwa urządzeniu.

IX. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies

(blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie

plików cookies w Państwa urządzeniu.

X. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies

(zastosuje blokadę plików cookies) może w dowolnym czasie wybrać

odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW.

Proces blokowania plików cookies różni się w zależności od używanej przez

Państwa przeglądarki oraz urządzenia.

XI. Jeśli chcą Państwo usunąć dotychczasowe pliki cookies powinniście wybrać

odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub

usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się

w zależności od używanej przeglądarki.

XII. Kancelaria Jaworski i Partnerzy uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików

cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej,

a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jej opcji.


