Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości strony do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także zbierania
statystyk korzystania z serwisu. Możesz kontrolować i określać sposób zapisywania plików cookies na
swoim urządzeniu przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu bez
zmiany ustawień w przeglądarce oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Sprawdź
Politykę Prywatności serwisu.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE
Właścicielem niniejszej strony internetowej pod adresem: www.swietazsodexo.pl jest AdConcept s.c.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 6 lok 77F, 02-972 Warszawa - organizator konkursu pod
nazwą: „Wypatruj pierwszej nagrody z Sodexo” (dalej: „Organizator”).
Niniejsza strona internetowa ma na celu przekazanie jej użytkownikom („Użytkownik”) informacji na
temat wskazanego powyżej konkursu.
Pliki cookie to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na komputerze
Użytkownika podczas odwiedzania niniejszej strony. Pliki cookie pomagają analizować
odwiedzających strony internetowe i powiadamiają ich administratorów, gdy są one odwiedzane.
Pliki cookie umożliwiają witrynom internetowym automatyczne rozpoznanie użytkownika. Aplikacja
strony internetowej może dzięki nim dostosować swoje reakcje do potrzeb i preferencji użytkownika,
zbierając i zapamiętując informacje o dokonywanych przez niego wyborach. Organizator nie korzysta
z plików cookie, aby zbierać informacje, które pozwalają określić tożsamość Użytkownika.
Organizator może używać cookies do rozpoznania Użytkowników (w szczególności ich wieku) oraz do
zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania przez nich z niniejszej strony.
Organizator nie używa cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub
adres e-mail.
W jaki sposób kontrolować i usuwać pliki cookie
Użytkownik może usuwać pliki cookie – pliki te przechowywane są na twardym dysku lub
w wyszukiwarce internetowej. Aby ograniczyć lub zablokować pliki cookie umieszczane przez
Organizatora czy też jakąkolwiek inną stronę internetową lub aby otrzymywać powiadomienia
o umieszczanych plikach cookie lub całkowicie zrezygnować z ich przyjmowania, należy dokonać
odpowiednich ustawień wyszukiwarki. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy skorzystać z funkcji
„Pomocy” w wyszukiwarce. Należy również pamiętać, że odmowa przyjęcia plików cookie może
uniemożliwić korzystanie z pewnych możliwości, jakie oferuje niniejsza strona internetowa.

