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Polityka Cookies
1. Paweł Grad może używać pliki tekstowe „Cookies” (pol.: ciasteczka), które zapisywane są
przez serwer na komputerze Użytkownika.
2. Pliki Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych. Pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie przez serwer, który je utworzył i stosowany jest na
stronach do monitorowania aktywności odwiedzających witrynę: Analizy – Prognozy
Finansowe.
3. Pliki Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania
bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność
systemu bądź danych Użytkownika.
4. Paweł Grad zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie
opracowania statystyk dotyczących korzystania z witryny: Analizy – Prognozy Finansowe,
Paweł Grad oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane
identyfikujące.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo
zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich
uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
6. Domyślnie, przeglądarki internetowe akceptują pliki Cookies. Użytkownicy mają możliwość
zmiany ustawień domyślnych przeglądarki aż do całkowitego blokowania tych plików. W
przypadku chęci dokonania zmian należy skorzystać z opcji „Pomoc” w menu używanej
przeglądarki internetowej.
7. Instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Opera:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: https://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Zobacz również:
https://analizy-prognozy.pl/cookies/
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Analiza wskaźnikowa • Płynności finansowej • Płynności Dynamicznej • Zadłużenia • Sprawności działania •
Pracy • Rentowności • Ryzyka • Rynku • Uzupełnienie
Analiza sprawozdań • Bilans • RZiS w. por. • RZiS w. kal. • RPP • ZZwKW
Prognoza sprawozdań • Aktywa bilansu • Pasywa bilansu • Rachunek zysków i strat
Optymalizacja finansowa • Rachunku zysków i strat • Struktury aktywów • Struktury pasywów
Wycena przedsiębiorstwa • DCF • APV • EVA
Inwestycje • Rzeczowe • Finansowe • WACC • CAPM
Analiza Piramidalna • Model Du Ponta • Dyskryminacyjna • System wczesnego ostrzegania • Wzorcowe
układy nierówności wskaźników

Witryna: Analizy – Prognozy Finansowe wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze stron internetowych witryny: Analizy – Prognozy Finansowe
wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny. Dowiedz się więcej na temat polityki
cookies …>>
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