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Niniejsza Polityka prywatności, dotycząca plików Cookies, odnosi się do strony internetowej
serwisu http://projektsasiad.pl (dalej zwanego „Serwisem”)
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są
zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu na komputerze, smartfonie,
tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania plików Cookies na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer, służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną
internetową.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie końcowe Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (o ile funkcja logowanie jest dostępna
w Serwisie).
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu
końcowym Użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej) i które są niezbędne do działania Serwisu oraz
korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu;
b) „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas, określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu pliki Cookiem mogą być wykorzystywane w celu:
a) zapewnienia bezpieczeństwa (np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach
Serwisu);
b) zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu (np.:
informacji na temat obszarów, które odwiedza Użytkownik, czasu jaki na nich spędza oraz
problemów jakie na nich napotyka), co pozwala poprawiać działanie stron internetowych Serwisu,
c) zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień by zapewnić personalizację interfejsu
Użytkownika (np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej) oraz by dostarczyć Użytkownikowi bardziej
spersonalizowane treści i usługi;
Korzystając z Serwisu Użytkownik może otrzymywać pliki Cookies pochodzące od współpracujących z
operatorem Serwisu podmiotów trzecich, których lista stale się zmienia (np. Facebook, Google, Twitter), w
tym od firm realizujących na stronach Serwisu kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej
informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów
trzecich.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszcza ją przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies w swoich przeglądarkach internetowych. Zmiana ustawień może w
szczególności polegać na blokowaniu automatycznej obsługi plików cookies bądź na informowaniu o
każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki
internetowej.
Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu, co może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z
Serwisu lub doprowadzić do zablokowania niektórych funkcjonalności.

