Polityka cookies www.kooperatywni.pl
Data ostatniej aktualizacji 18.05.2021 roku. Poprzednia wersja Polityki cookies
znajduje się pod adresem [ https://kooperatywni.pl/polityka_cookies_old ]
§ 1 Ogólne informacje o cookies
1. Czym są cookies?
Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki zawierające informację, wysyłane przez
serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzaniu końcowym
użytkownika (komputer, laptop, smartfon, itp.) , z którego korzysta podczas
przeglądania strony internetowej. Składają się z szeregu liter i cyfr, znajdują się w
nich informację niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych.
Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer identyfikujący konkretne
urządzenie.
Ciasteczka mogą zawierać dane osobowe, są one wtedy zaszyfrowane w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Wykorzystywane są
wyłącznie w celu wykonywania określonych czynności na rzecz użytkownika, którego
te dane dotyczą.
2. Co dają cookies?
Dzięki ciasteczkom korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i
przyjemniejsze. Umożliwiają dostosowanie ich treści do oczekiwań i preferencji
każdego użytkownika internetu. Umożliwiają między innymi np.:
• zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących
tej strony (języka, koloru, układu, rozmieszczenia treści);
• pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka
w sklepach online;
• umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
• pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie
podstron;
• pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze
zainteresowania czy miejsce;
• pozwalają tworzyć anonimowe statystyki z działania serwisów.
Twórcy serwisów internetowych dzięki pozyskanym informacjom mogą ulepszać
działania swoich serwisów, dostosować ich funkcjonalność, ułatwić korzystanie
i dostosowywać ich treści.
Pliki ciasteczek:
• identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron
internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał
stronę;
• nie są szkodliwe dla urządzeń, na których są używane i nie wpływają na sposób
ich działania;
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• nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
• informacje w nich zawarte mogą być jedynie odczytane przez serwis, który je
utworzył.
3. Rodzaje cookies
Cookies sesyjne – pliki te przechowywane są w pamięci przeglądarki do momentu
zakończenia sesji przeglądarki, do momentu jej zamknięcia. Pliki te mogą być
niezbędne do prawidłowego działania serwisu.
Cookies stałe – pliki te pozostają na urządzeniu użytkownika dla danej przeglądarki
przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego
usunięcia przez użytkownika lub określonego czasu przechowywania ustawionego w
parametrach konfiguracyjnych dla danej przeglądarki. Pliki te pozwalają przekazać
informację na serwer z którego pochodzą za każdym razem, gdy odwiedzana jest
dana strona.
Cookies podmiotów zewnętrznych – pliki te pochodzące z serwisów i dostawców
usług współpracujących z właścicielem danej strony. Ten rodzaj plików może być
wykorzystywany między innymi do: zbierania danych statystycznych, dostosowania
reklam, mierzenia skuteczność reklam, tworzenia ogólnych profili użytkowników.
4. Zarządzanie cookies
Przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie cookies. Użytkownik może
odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej), poniżej zostały umieszczone linki z instrukcją do kilku
przykładowych przeglądarek:
•
•
•
•
•

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera

Urządzenia przenośne:
•
•
•
•

Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

Należy jednak pamiętać że zablokowanie cookies może ograniczyć niektóre
funkcjonalności i korzystanie z serwisów internetowych.
5. Podstawy prawne
Wykorzystywanie cookies przez twórców serwisów internetowych reguluje ustawa
z dnia 16 lipca 2012 r Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2012 poz.1445 z późn. zm.).
6. Jakich plików cookies używamy?
W Portalu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe.
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Podanie przez Użytkownika danych objętych plikami cookies jest dobrowolne, a
wyrazem takiej woli po stronie Użytkownika jest odpowiedni zestaw ustawień
przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie z Portalem.
7. Do czego używamy plików cookies?
Cookies wykorzystywane są przez Portal w celu dostosowania zawartości stron do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron Portalu np.: do
zapamiętywania koszyka zakupów. Używane są również w celu tworzenia
anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób
Użytkownik korzysta z Portalu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
8. Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane
wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie
dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom
nieuprawnionym.
Cele, w których używamy plików cookies, nie wymagają jednakże zidentyfikowania
przez osoby, której dane dotyczą. Wobec powyższego nie mamy obowiązku
zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu
zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, wyłącznie po to, by zastosować się do
RODO.
9. Czy używamy plików cookies podmiotów trzecich lub wtyczek (plug-ins)?
Dostawcy usług analitycznych - w celu lepszego zrozumienia działania Portalu oraz
zbierania i analizowania statystyk w Portalu mogą być wykorzystywane pliki cookies
dostawców usług analitycznych.
Wtyczki (plug-ins) podmiotów trzecich - Portal wykorzystuje także wtyczki (plug-ins)
podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook.
10.

Usuwanie plików cookies

Twórcy Portalu nie zalecają blokowania cookies. Ograniczenie stosowania plików
cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.
Użytkownik ma jednakże możliwość określenia warunków przechowywania lub
uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji
„Pomoc” (lub podobnej) można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych
plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać
powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie
plików cookies.
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