POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PFPK.COM.PL
ROZDZIAŁ I. STOSOWANIE COOKIES
Usługodawca może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierają ce dane
informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urzą dzeniu
końcowym (w szczególności komputer lub Urzą dzenie Mobilne) użytkownika danego
serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połą czeniu się z Serwisem z
tego urzą dzenia końcowego.
ROZDZIAŁ II. ZGODNOŚĆ STOSOWANIA COOKIES Z PRAWEM
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z
2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczają cym na urzą dzeniu
końcowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa
się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo
telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną .
ROZDZIAŁ III. BRAK INGERENCJI COOKIES Z URZĄ DZENIEM KOŃCOWYM
Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do
identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie
Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urzą dzeniu końcowym Użytkownika
(tj. np. komputerze, Urzą dzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w
tym urzą dzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
ROZDZIAŁ IV. CELE WYKORZYSTYWANIA COOKIES
Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:
1. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urzą dzenie użytkownika wnika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową , dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych
dla danego Użytkownika Serwisu;
3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika
Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także
partnerów biznesowych Usługodawcy.
ROZDZIAŁ V. RODZAJE PLIKÓW COOKIES
W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”,
„stałe” oraz „zewnętrzne”:
a. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urzą dzeniu
końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłą czenia
oprogramowania (przeglą darki internetowej) i służą do obsługi usług wymagają cych
uwierzytelnienia w ramach danego. Serwisu;
b. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urzą dzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizacji interfejsu Użytkownika;
c. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji
o sposobie korzystania z Serwisu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.
ROZDZIAŁ

VI.
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PARTNERÓW I REKLAMODAWCÓW
Pliki cookies zamieszczone w urzą dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracują cych z Usługodawcą
reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę.

ROZDZIAŁ VII. WYŁĄ CZENIE MECHANIZMU PLIKÓW COOKIES
Dostępne przeglą darki internetowe w ustawieniach począ tkowych akceptują pliki
cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na
jego urzą dzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać
z opcji wyłą czenia mechanizmu plików cookies w danej przeglą darce internetowej,
zarówno na komputerach jak i Urzą dzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglą darki internetowej bą dź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urzą dzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglą darki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie
plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych
funkcjonalności Serwisu.

