Konkurs „Domówka” w serwisie www.imprezoweciacho.pl
Polityka Cookies
1. W celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i
zainteresowań Użytkownika, Serwis www.imprezoweciacho.pl (dalej jako: „Serwis”)
używa Cookies (tzw. ciasteczek). Poprzez użytkowanie Serwisu Użytkownik wyraża zgodę
na działanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na
działanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować
z użytkowania Serwisu.
2. Cookies są niewielkimi informacjami zapisanymi przez serwer Serwisu na komputerze
Użytkownika. Serwer Serwisu może odczytać je w celu identyfikacji ponownego
połączenia z komputera Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony
internetowej, z której pochodzi, „długość życia” Cookies (to znaczy czas jego istnienia)
oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z
jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Cookies, przy wykorzystaniu
przeglądarki WWW, mogą zostać odczytane nie tylko przez serwer Serwisu.
3. Dane generowane za pomocą plików Cookie w Serwisie mogą być wykorzystane do
różnych celów, w tym:
a. Koniecznych: ten rodzaj plików Cookie jest niezbędny, by umożliwić poruszanie
się po Serwisie oraz korzystanie z jego funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych
stref Serwisu czy dodawanie produktów do koszyka;
b. Wydajnościowych: ten rodzaj plików Cookie gromadzi informacje o tym, w jaki
sposób osoby odwiedzające Serwis z niego korzystają, na przykład, które strony
(podstrony) odwiedzają najczęściej oraz, czy wyświetlają im się powiadomienia o
błędach. Pliki są wykorzystywane do poprawienia działania kolejnych wersji
witryny internetowej;
c. Funkcjonalnych: ten rodzaj plików Cookie umożliwia Serwisowi zapamiętanie
wyborów np. imienia, języka oraz regionu, w którym znajduje się Użytkownik, by
nadać jego doświadczeniu z Serwisem bardziej osobisty wymiar.
d. Ukierunkowanie treści do adresata lub reklama: ten rodzaj plików Cookie służy
bliższemu dopasowaniu treści Serwisu do zainteresowań Użytkownika.
4. W znacznej większości przeglądarki internetowe domyślnie ustawione są na automatyczne
przyjmowanie Cookies. Jednakże ustawienia te można zmienić w ten sposób, aby Cookies
były blokowane (w całości lub w pewnej części).
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www.aboutcookie.org, która podaje szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami
Cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli wyłączysz obsługę plików
Cookie, pewne fragmenty Serwisu mogą nie działać poprawnie.
6. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:
a. sesyjne (sessions Cookies), tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b. stałe (persistent Cookies), które są przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
7. Swoją przeglądarkę internetową Użytkownik może przystosować do informowania
Użytkownika o tym, kiedy przesyłane są Cookies lub uniemożliwić przesyłanie Cookies.
Administrator Serwisu używa ciasteczek w różnych celach: odczytywanie informacji na
temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej (a co za tym
idzie, pomagających ją usprawniać), zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika opcji
(takich jak na przykład wybrany język strony, wpisane imię etc.), dostosowania zawartości
witryny internetowej do potrzeb Użytkownika. Administrator Serwisu zbiera także dane
eksploatacyjne informujące o tym, ilu Użytkowników korzysta z Serwisu.
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9. Cookies nie mogą zostać wykorzystane do przejęcia danych z urządzenia Użytkownika,
przejmowania poczty elektronicznej lub kradzieży osobistych lub poufnych informacji.
Korzystanie z Cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów.
10. Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest
liczbą przypisaną do komputera kontaktującego się z Serwisem. Komputery prezentujące
Serwis dokonują automatycznej identyfikacji komputera Użytkownika z wykorzystaniem
adresu IP.
11. Sieć Administratora Serwisu zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia
właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania
Serwisem. Zebrane w ten sposób dane nie będą gromadzone pod kontem weryfikacji, jaki

Użytkownik odwiedził Serwis, chyba że udzieli on dobrowolnej i wyraźnej zgody na
zbieranie takich informacji.

