Polityka cookies
Informacje ogólne
Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe
zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do
umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do
zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Dzięki korzystaniu z plików
cookies Użytkownik nie ma obowiązku ponownie wpisywać danych uprzednio
wprowadzonych w Serwisie, a urządzenie Użytkownika jest rozpoznawane przez Serwis,
przez co jego wyświetlanie jest automatycznie dostosowane do indywidualnych potrzeb
Użytkownika i wcześniej wybranych ustawień. Warunkiem działania cookies jest ich
akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
Pliki cookies co do zasady nie są danymi osobowymi, jednakże niektóre informacje
przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku,
mogą stanowić dane osobowe. Takie dane nie są jednak ujawniane podmiotom
nieuprawnionym, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu realizacji określonych
usług na rzecz Użytkownika i generowania statystyk stanowiących pomoc w
administrowaniu Serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają
żadnych cech identyfikujących Użytkowników.
Serwis korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywane do czasu opuszczenia Serwisu,
zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony czas w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia).Użytkownicy mogą dokonać zmiany
ustawień w tym zakresie, np. usunięcia lub zablokowania plików. Szczegółowe informacje na
ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

Wykorzystanie plików cookies przez Administratora
Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji Użytkownika (tj. o adresie IP,
z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, czasie połączenia oraz innych parametrach
technicznych połączenia).
Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz pliki cookies podmiotów trzecich w
szczególności w celu:
●
●

dopasowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego zawartości. Analiza tych statystyk
jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Serwisu; statystyki
stosuje się też do oceny popularności Serwisu;

●

●

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu do panelu użytkownika),
dzięki czemu Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej
podstronie;
określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
reklamowych, w szczególności w sieci Google. Serwis wykorzystuje m.in. narzędzie
remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google.

Pliki cookies podmiotów trzecich
W serwisie o wykorzystywane są pliki cookies następujących podmiotów trzecich:
●

●

●

●

Google AdWords – narzędzia remarketingowego firmy Google LCC, które pozwala
na wyświetlanie spersonalizowanych reklam Serwisu (więcej informacji:
http://ads.google.com/ )
Google Analytics – narzędzia zbierającego informacje na temat odwiedzin Serwisu,
wyświetlonych podstron i czasu, jaki Użytkownik spędził w Serwisie (więcej
informacji: https://analytics.google.com/ )
Facebook Pixel – narzędzia umożliwiającego kierowanie spersonalizowanych
reklam
do
użytkowników
Facebooka
(więcej
informacji:
https://www.facebook.com/privacy/explanation )
Yandex Metrika – narzędzia zbierającego informacje na temat odwiedzin Serwisu,
wyświetlonych podstron i czasu, jaki Użytkownik spędził w Serwisie (więcej informacji
https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/ )

Rezygnacja z plików cookies
Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie
ustawienia w używanej przeglądarce. Serwis może jednak nie funkcjonować w sposób
prawidłowy bez włączonej obsługi plików cookies. Wyłączenie plików cookies najczęściej
spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności Serwisu.

