POLITYKA PLIKÓW COOKIES
W celu lepszego działania strony konkursowej, śledzenia prawidłowości ruchu internetowego,
tworzenia statystyk, optymalizacji wyświetleń zawartości strony konkursowej użytkownikom, zbierane
są informacje zawarte w plikach Cookies. Technologia ta, umożliwia zapisanie informacji o tej witrynie,
w formie plików tekstowych, w Państwa przeglądarce, w urządzeniu końcowym. Technologia ta nie
umożliwia identyfikacji użytkownika, a jedynie identyfikację urządzenia i przeglądarki. Użytkownik
chcąc korzystać z witryny konkursowej musi wyrazić zgodę na stosowanie plików Cookies
i umieszczenie ich w jego urządzeniu końcowym. Użytkownik wyraża tę zgodę poprzez kliknięcie
w przycisk "Zgadzam się", który to będzie częścią komunikatu dotyczącego Polityki plików cookie
w serwisie. Użytkownik może nie wyrazić zgody na otrzymywanie plików typu Cookies poprzez
kliknięcie w przycisk "Nie wyrażam zgody", który będzie częścią komunikatu dotyczącego Polityki
plików cookie w serwisie. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na otrzymywanie plików cookie otrzyma
komunikat o konieczności zmiany ustawień przeglądarki, tak aby każdorazowo otrzymywać
powiadomienie o pliku Cookie i mieć możliwość akceptacji bądź jego odrzucenia.
CELE, DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
•

•
•

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach
Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu, aby
usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie, które umożliwiają logowanie się przez
użytkowników w Serwisie.
Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie
do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin,
statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki poruszania się użytkowników po Serwisie.
Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

SERWISY ZEWNĘTRZNE
Strona konkursowa współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać
pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
•

Google Analytics - pozwala nam zbierać informacje na temat korzystania z Serwisu, które
wykorzystujemy do poprawienia funkcjonalności i lepszego dopasowania strony do potrzeb
użytkownika. Google Analytics rejestruje wizyty oraz ich źródła, dzięki czemu możemy
dowiedzieć się które podstrony Serwisu internetowego zwolajstado.pl są najczęściej
odwiedzane oraz z jakich źródeł ruchu użytkownik trafił na stronę. Wszystkie dane
są agregowane i pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie
udzieloną zgodę) na stosowanie plików cookie, nie będziemy wiedzieć kiedy odwiedził witrynę
zwolajstado.pl, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo na naszej stronie
pod adresem:
https://www.cedc.com/ochrona-danych-osobowych

