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POLITYKA „PLIKÓW COOKIES”

Polityka plików „cookies”.
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych serwisu
www.konbujany.pl, którego administratorem i operatorem jest Sylwia Zalewska – Gawron prowadząca
działalność pod firmą POZYTYWKA Sylwia Zalewska-Gawron z siedzibą przy Skwerze Ks. Kard. S.
Wyszyńskiego 5/9, 01-015 Warszawa, NIP 6561527363.
Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.
Jakiego rodzaju pliki „cookies” są wykorzystywane przez serwis?
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach
„cookies”. Pliki „cookies” nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
1) „Cookies sesyjne”: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm „cookies” sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
2) „Cookies stałe”: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają na urządzeniu
końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego
usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie
powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm „cookies” trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia
użytkownika.

W jakim celu wykorzystywane są pliki „cookies”?
Serwis wykorzystuje „cookies własne” (cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka
została odwiedzona) w następujących celach:
1) Konfiguracji serwisu:
a) Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych.
b) Rozpoznania urządzenia użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia stron
internetowych, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
1

POZYTYWKA Sylwia Zalewska-Gawron
POLITYKA „PLIKÓW COOKIES”

2) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
a) Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki „cookies” pozwalają rozpoznać
podstawowe parametry urządzenia użytkownika
i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
3) Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
a) Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z
wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
4) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
Serwis wykorzystuje „cookies zewnętrzne” (cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których
komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny) w następujących celach:
1) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
np. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
2) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu ww.konbujany.pl za pomocą
serwisów społecznościowych, takich jak Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc. z
siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii), twitter.com (administrator cookies:
Twitter Inc. z siedzibą w USA), LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z
siedzibą w Irlandii] oraz plus.google.com (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA).
Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia oraz
zdecydować o ich usunięciu. Zmiany można dokonać za pomocą ustawień oprogramowania
zainstalowanego w wykorzystywanym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika.
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej):
• Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/change-internet-explorer-privacy-settings
• Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security
• Opera:
http://help.opera.com/Linux/11.01/pl/cookies.html
• Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=114836
• Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042
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