Polityka Cookies
1. Playlink S.A. z siedzibą w Krakowie kod pocztowy: 30-048, przy ulicy Czapińskiego 2,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344062 ,
NIP 6793015895 reprezentowaną przez Piotra Jędrzejewskiego – Prezesa Zarządu , (dalej
zwana: „Spółka”) podczas udostępniana zawartości swoich stron WWW stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli dane informatyczne, składające się grupy liter i cyfr, które
zapisujemy w Państwa przeglądarce internetowej lub na dysku twardym Państwa komputera.
2. Zapisywane pliki cookies zawierają zazwyczaj: unikalny numer, wybrane preferencje
użytkownika oraz czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika.
3. Spółka ma możliwość zapisywania, przechowywania i odczytywania plików Cookies,
które na urządzeniu Użytkownika zapisały strony internetowe Spółki oraz ewentualnie jej
Partnerów. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być
wykorzystywane również przez współpracujących ze Spółką reklamodawców oraz jej
Partnerów biznesowych w celach wskazanych w punkcie 5.
4. Niektóre cookies umożliwiają nam połączenie Państwa aktywności podczas przeglądania
naszej strony już w chwili, kiedy otwierane jest okno przeglądarki internetowej, aż do jej
zamknięcia. Po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, cookies kasują się. Inne pozostają w urządzeniu przez ustawiony czas i aktywują się zawsze podczas odwiedzania strony internetowej, tworzącej poszczególne cookies.
5. Pliki ciasteczek wykorzystywane są przez Spółkę oraz mogą być wykorzystywane przez
Partnerów Spółki, w następujących celach:
•

optymalizacji dostosowania zawartości stron WWW do preferencji Użytkownika, pozwalają one na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i przedstawienie stron WWW w formie
dostosowanej do jego potrzeb,

•

tworzenia statystyk umożliwiających sposób Użytkowania stron WWW przez użytkownika i pozwalających na ulepszenie ich zawartości i struktury,

•

utrzymania sesji przeglądarki internetowej zalogowanego Użytkownika, dzięki czemu nie
ma konieczności logowania się przy przejściu na kolejne podstrony serwisu,

•

przedstawieniu Użytkownikom reklam dostosowanych do ich zainteresowań

•

analizy, również dokonywanej przez Partnerów Spółki, sposobów, w jakich użytkownicy
korzystają z usługi, wchodzą w interakcję z treścią i przeglądają reklamy.

6. Spółka stosuje pliki cookies o następujących rodzajach i funkcjach:
•

Uwierzytelniające,

•

Zapewniające bezpieczeństwo i wykrywające nadużycia,

•

Zbierające informacje o sposobie użycia stron WWW w celach analitycznych,

•

Zbierające informacje o sposobie użycia stron WWW w celach marketingowych,

•

Zapamiętujące ustawienia i personifikujące wygląd interfejsu Użytkownika,

•

Pozwalające na lepsze dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika.

Zamieszczane przez serwer pliki cookies można podzielić na dwa rodzaje: pliki sesyjne, które
są tymczasowe i pozostają w urządzeniu Użytkownika tylko do czasu wylogowania się ze
stron WWW lub zamknięcia przeglądarki internetowej oraz pliki stałe, które pozostają w
urządzeniu Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia lub do daty określonej w parametrach danego pliku cookies.
7. Oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika, jednak
w każdej chwili ustawienia dotyczące tych plików mogą zostać zmienione przez Użytkownika. Zwykle możliwe jest całkowite zablokowanie ich pobierania lub wymuszenie
informacji o każdorazowym zapisywaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies znajdziecie Państwo w ustawieniach oprogramowania do przeglądania zawartości stron internetowych z jakiego korzystacie. Pomocne mogą być w tym celu następujące poradniki:
•
•
•
•

Mozilla Firefox
Google Chome
Microsoft Internet Explorer
Opera

8. Wyłączenie przez Użytkowników stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w działaniu lub uniemożliwić działanie niektórych usług oferowanych przez Serwis, w szczególności tych, które wymagają logowania. Wyłączenia opcji cookies nie powoduje utrudnień w oglądaniu i czytaniu treści nie wymagających logowania. Jeśli nie
wyłączysz korzystania z plikow Cookies, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na ich używanie.
9. Spółka przetwarza również dane o Państwa aktywności na stronie internetowej bez zgody,
ale opierając się na przesłance uzasadnionego interesu Spółki w celu stworzenia dostosowanych ofert i reklam personalizowanych, które wyświetlają się Państwu na stronie internetowej. Uzasadnionym interesem jest spersonalizowana i skuteczna oferta dla Państwa.
Jeśli dokonają Państwo zakupów naszych usług zostaną wykorzystane także dane o zamówieniach.

