POLITYKA COOKIES I DANYCH EKSPLOATACYJNYCH SERWISU

1. 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). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania
można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org.
2. Serwis zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne.
3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
a. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
b. późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia
Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
d. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
4. W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:
a. „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu

wylogowania,

opuszczenia

strony

internetowej

lub

wyłączenia

przeglądarki internetowej;
b. „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika;
c. „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu;
d. „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu;
e. „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
f.

„własne” – zamieszczane przez Serwis;

g. „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa,
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest
także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat

zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki
internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców
oraz Partnerów. W tym celu, Administrator może zachować informację o ścieżce
nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
8. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej
przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz
ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych
dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
10. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane
z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych
w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane
osobom trzecim.
11. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
12. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
13. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie stosowanych przez nas cookies – pisz na adres
kontakt@bankeo.pl.
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