CIASTECZKA
Ta strona korzysta z plików cookie. Gdy wchodzisz na nasze strony internetowe i akceptujesz pliki
cookies, zgadzasz się z naszym wykorzystaniem plików cookies. Zwykle używamy plików cookies, aby
poprawić ogólne wrażenia, na przykład poprzez możliwość zapamiętania, oraz to jakie miejsca na
stronie odwiedziłeś. Ciasteczko to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na Twoim
komputerze lub urządzeniu mobilnym przez serwer sieciowy zaopatrujący stronę internetową.
Poniższe informacje opiszą, które pliki cookies są używane i jak można je wyłączyć. Pliki cookies NIE
są wirusami i nie można ich używać do uruchamiania programów. W wielu przypadkach strona
internetowa musi używać pliku cookie, aby działać poprawnie.
W naszych witrynach internetowych używamy dwóch różnych rodzajów plików cookies:
1. Sesyjny plik cookie to tymczasowy plik cookie, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.
Sesyjny plik cookie służy do śledzenia serwera internetowego Hoist Finance, z którym byłeś połączony
podczas pierwszego ładowania witryny. Wiele stron internetowych, w tym ta witryna, korzysta z
więcej niż jednego serwera do obsługi i rozpowszechniania ruchu. Ważne jest, aby strona
internetowa mogła wiedzieć, który serwer internetowy obsługuje Twój ruch, tak więc sesyjny plik
cookie zawiera tę informacje.
2. Trwały plik cookie to rodzaj pliku cookie, który pozostaje na komputerze lub urządzeniu mobilnym
przez określony czas. Trwałe pliki cookie służą do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników
i zbieraniu statystyk.
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Google
Plik cookie _gat służy do analizy
użycia i zachowania na stronie
internetowej.
Google
Plik cookie _gid służy do analizy
użycia i zachowania na stronie
internetowej.
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Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, jak zarządzać plikami cookie i jakie są różne
rodzaje plików cookie, odwiedź stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/
W każdej chwili można zapobiec korzystaniu z tych plików cookie, zmieniając ustawienia plików
cookie w przeglądarce. Jednak w wyniku tego funkcjonalność tej strony internetowej ulegnie
pogorszeniu.
Jeśli chcesz uniemożliwić umieszczanie plików cookie na twoim urządzeniu przez tę stronę
internetową, ale nie możesz lub nie chcesz wdrożyć działań wskazanych powyżej, powstrzymaj się od
korzystania z tej witryny.

Rezygnacja
Informacje zawarte na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ służą wyłącznie celom
informacyjnym. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści na wyżej
wymienionej stronie. W żadnym wypadku nasza firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek
specjalne, bezpośrednie, pośrednie, istotne lub incydentalne szkody lub jakiekolwiek szkody,
niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego,
wynikającego z korzystania ze strony internetowej lub w związku z nią, lub zawartością strony
internetowej.
Strona internetowa http://wszystkoociasteczkach.pl/ może zawierać linki do zewnętrznych stron
internetowych, które nie są dostarczane lub utrzymywane przez lub w jakikolwiek sposób powiązane
z naszą firmą. Należy pamiętać, że nasza firma nie gwarantuje dokładności, trafności, aktualności ani
kompletności jakichkolwiek informacji na tych zewnętrznych stronach internetowych.
Google Analytics
Należy pamiętać, że używamy Google Analytics w celu zapewnienia jak najlepszego komfortu
użytkowania naszej strony internetowej. Zastosowanie obejmuje tryb operacyjny "Universal
Analytics". Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji między wieloma urządzeniami do
będącego pod pseudonimem identyfikatora użytkownika, a tym samym analizuje działania
użytkownika na różnych urządzeniach.
Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze, aby
pomóc stronie internetowej w analizie sposobu interakcji użytkowników z witryną. Informacje
generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na
serwer Google w USA i tam przechowywane.
Chcielibyśmy podkreślić, że na tej stronie, Google Analytics został rozszerzony o zawarcie
anonimizacji IP w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP). Adres
IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest połączony z innymi danymi
Google. Dane zostaną przesłane do USA w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej na temat
certyfikatu Google dotyczącym tarczy prywatności UE-USA można dowiedzieć się w tym miejscu.
Podsumowując, Google Analytics nie przechowuje żadnych informacji osobistych na temat
użytkowników witryny.
Proszę sprawdzić następujący link, aby dowiedzieć się o potwierdzeniu od Google:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć na stronach pomocy
Google i polityce prywatności:
- Google´s Privacy Policy (Polityka prywatności Google)
- Google Analytics Help pages (Strony pomocy Google Analytics)

Twoje prawa
Możesz zapobiec Google gromadzeniu danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z
korzystaniem z witryny przez Ciebie (w tym zamaskowany adres IP) oraz przetwarzanie tych danych
przez Google, pobierając i instalując Browser Add-on. Rezygnacja z plików cookie uniemożliwi
zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Aby Universal Analytics nie
gromadził danych na różnych urządzeniach, musisz zrezygnować z wszystkich używanych systemów.
Jeśli klikniesz tutaj, zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji: Wyłącz Google Analytics. Pragniemy
jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku rezygnacja z usługi Google Analytics może uniemożliwić
pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny.
Osoby trzecie
Należy pamiętać, że niektóre z naszych stron internetowych są połączone z portalem płatności, na
którym można dokonywać płatności bezpośrednich, a usługa jest świadczona za pośrednictwem
strony trzeciej dostawcy usług płatniczych Adyen. Używają oni plików cookie w celu świadczenia
swoich usług i zapewnienia najlepszego komfortu użytkowania. W jaki sposób zarządzają swoimi
plikami cookie można zobaczyć pod poniższym linkiem:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/cookie-policy
Ostatnia aktualizacja
Ta polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zaktualizowana: 19.03.2019
Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące plików cookie, nie wahaj się skontaktować z nami pod
adresem ochronadanych@hoistfinance.com

