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Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci
plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby
odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z
jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy).
Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich
powstania
można
znaleźć
m.in.
tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies
podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu
Internetowego w następujących celach:
 dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do
indywidualnych preferencji użytkownika Serwisu Internetowego (np.
dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz
optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
 prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób
korzystania ze strony Serwisu Internetowego;
 remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających
Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np.
powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe
itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy
kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej
firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. oraz inne sieci
reklamowe.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku
domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość
określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień
własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo
ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania
plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na
niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne
z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz
Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również
wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku
wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików
Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki
internetowej.
Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google
Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc.



(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te
pomagają analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane
przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany
(są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby)
do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem
Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające
stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych
usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium
pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich
zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat
urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę,
dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i
zainteresowania.
Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę
udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie
Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do
przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

