POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES”
INFORMACJE OGÓLNE
Podczas korzystania z Platformy są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje
tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z Platformy. Ich
stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie Platformy.
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Platformę do Twoich
potrzeb.
Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz
przypisaną wartość.
BEZPIECZEŃSTWO
Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe
przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego.
RODZAJE PLIKÓW COOKIES
Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:
⎯

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji
danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.
Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Twojego urządzenia.

⎯

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania.
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego
urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

CELE
Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Główne cele dla których wykorzystujemy cookies to
cele techniczne, analityczne, marketingowe/reklamowe oraz społecznościowe. Poniżej wskazujemy szczegółowo w
jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jakie podmioty. Każdy z tych podmiotów samodzielnie określa też
zasady swojej prywatności – linki do tych zasad poszczególnych dostawców również znajdziesz poniżej.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
⎯

Konfiguracja i optymalizacja Platformy (cele techniczne);

⎯

tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w Irlandii. Szczegóły na temat zasad
ochrony prywatności Google znajdziesz w jego Polityce ochrony prywatności dostępnej pod następującym
linkiem: https://policies.google.com/privacy/;

⎯

przygotowanie i przestawianie Użytkownikom spersonalizowanych reklam z wykorzystaniem narzędzi
reklamowych Google AdSense oraz Google AdWords, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w
Irlandii.

Polityka

ochrony

prywatności

Google

jest

dostępna

pod

następującym

linkiem:

https://policies.google.com/privacy/;
⎯

popularyzacja

naszej

działalności

za

pomocą

serwisu

społecznościowego

Facebook.com, którego

administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka
ochrony

prywatności

Facebook

jest

dostępna

pod

następującym

linkiem:

https://www.facebook.com/help/cookies/;
⎯

popularyzacja

naszej

działalności

za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego

administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Instagram.com
dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;
⎯

popularyzacja naszej działalności z wykorzystaniem serwisu internetowego LinkedIn dostarczanego przez
LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności LinkedIn dostępna
jest pod następującym linkiem: linkedin.com/legal/privacy-policy;

⎯

popularyzacji naszej działalności za pomocą narzędzia AddThis – przez Oracle America Inc. z siedzibą w
USA. Polityka

ochrony

prywatności

AddThis

dostępna

jest

pod

następującym

linkiem:

https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html;
⎯

popularyzacji naszej działalności za pomocą serwisu Skype.com – przez Microsoft Corp. z siedzibą w
USA. Polityka

ochrony

prywatności

Skype.com

dostępna

jest

pod

następującym

linkiem:

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;
⎯

popularyzacji naszej działalności za pomocą serwisu Twitter.com – przez Twitter Inc. z siedzibą w
USA. Polityka

ochrony

prywatności

Twitter.com

dostępna

jest

pod

następującym

linkiem:

www.twitter.com/en/privacy
⎯

popularyzacji naszej działalności za pomocą serwisu Youtube.com – przez YouTube LLC. z siedzibą w
USA. Polityka

ochrony

prywatności

YouTube.com

dostępna

jest

pod

linkami:

www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
⎯

popularyzacji naszej działalności za pomocą serwisu Vimeo.com, którego administratorem jest Vimeo, Inc. z
siedzibą

w

USA,

Polityka

ochrony

prywatności

dostępna

jest

pod

następującym

linkiem:

https://vimeo.com/privacy.
REKLAMY SPERSONALIZOWANE
Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam
dopasowanych do Twoich preferencji, w tym przedstawienia spersonalizowanych reklam. W tym celu mogą zostać
zachowane informacje, w tym w szczególności o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci, wyszukiwanych
hasłach oraz czasie skorzystania ze strony internetowej.
Reklamy spersonalizowane (czasem określane też reklamami opartymi na zainteresowaniach) to narzędzia dzięki,
którym może być zwiększone dopasowanie reklam do Twoich preferencji i zainteresowań.
EDYCJA, WŁĄCZANIE, BLOKADA

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google,
możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz
https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w
każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania
dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną
obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w
ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Jednocześnie możesz też wyłączyć lub cofnąć zgodę na wykorzystanie cookies zewnętrznych dostawców, jak
również

pikseli

remaretingowych,

https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

korzystając

z

Network

Advertising,

pod

adresem:

