Polityka Serwisu stellamare.pl dotycząca plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do serwisu, którego główna strona internetowa
znajduje się pod adresem stellamare.pl („Serwis”). Operatorem Serwisu jest 365 PAM Sp. z o.o. z
siedzibą w Ustroniu Morskim, pod adresem: Bogusława XIV 2 ,wpisana do rejestru pod numerem:
0000694607 (dalej „Spółka”).
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies, z zastrzeżeniem punktu 9.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies zbierane są w celu:
•

•

•
•
•
•
•

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb (m.in. poprzez zapamiętanie preferencji Użytkownika odnośnie
rozdzielczości ekranu);
tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury
i zawartości tych stron, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;
ograniczenia ilości pokazywanych reklam, jak również w celu dostarczenia i dopasowania ich treści
do zainteresowań, zwyczajów czy preferencji Użytkownika;
utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
utrzymania bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu, w tym w szczególności ochrony konta
Użytkownika przed dostępem osób trzecich;
analizowania, ulepszania i rozwijania produktów i usług Serwisu, w tym również dostępu do usług
i innych witryn oraz aplikacji z komputera lub urządzenia przenośnego;
identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową Serwisu.

4. Na stronach internetowych Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów
internetowych, które stosują własne polityki cookies. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich
polityk, ponieważ Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za zasady posługiwania się plikami
cookies obowiązujące w tych serwisach.
5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
•

sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
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•

•

stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika Serwisu;
cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów
reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących ze Spółką. Te pliki pozwalają
dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić
skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło
na stronę internetową Spółki). Pliki te podlegają własnej polityce prywatności podmiotów
zewnętrznych, która może różnić się od standardowych zasad Polityki dotyczącej plików cookies,
stosowanej przez Spółkę.

6. Dokonując innego podziału niż ten przedstawiony w punkcie 5, Spółka wskazuje, że w ramach
Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
•

•
•
•

•

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcjonalności
z których korzysta Użytkownik, w tym usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej Serwisu itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Dokonując dalszego podziału niż ten przedstawiony w punkcie 5 oraz 6, Spółka wskazuje, że w
ramach Serisu stosowane są następujące pliki cookies rozdzielone ze względu na ingerencję w
prywatność Użytkownika:
•

•

„nieszkodliwe”, które obejmuję pliki cookies niezbędne do prawidłowego działania strony i
potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, a ich działanie nie ma
nic wspólnego ze śledzeniem Użytkownika;
„badające”, które wykorzystywane są do śledzenia Użytkownika, jednak nieobejmujące danych
pozwalających zidentyfikować konkretnego Użytkownika.

8. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych Spółka przechowuje zapytania
HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Spółka zna publiczne adresy IP, z których
Użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez
adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe
Serwisu, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 10. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości
Serwisu, okazjonalnie Spółka analizuje pliki z logami, aby określić, które strony internetowe Serwisu
odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura Serwisu
nie zawiera błędów itp.
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9. Wyjątkiem od zasad przedstawionych we ww. punktach jest korzystanie z formularza kontaktowego
lub formularzy elektronicznych dotyczących produktów Spółki, tj. ich wypełnienie i wysłanie. W takich
przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się we ww. formularzach wprowadzane są przez same
osoby, których dane dotyczą i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych
przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
10. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do sieci za pośrednictwem urządzeń przenośnych, które działają
podobnie jak komputery np. smartfonów obsługujących pełne wersje przeglądarek, Serwis
wykorzystuje pliki cookies w podobny sposób jak w przypadku korzystania z komputera. Spółka może
pozyskiwać lub otrzymywać informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika ze swojego
urządzenia oraz Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.
11. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej
przeglądarki internetowej.
12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
13. Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
14. Pliki cookies co do zasady nie stanowią oraz nie zawierają danych osobowych. Istnieje jednak
możliwość, że pewne informacje przechowywane w plikach cookies, zwłaszcza w połączeniu z innymi
informacjami o Użytkowniku mogą być traktowane jako dane osobowe. W takim przypadku dane
osobowe gromadzone w plikach cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania
określonych funkcji na rzecz Użytkownika.
15. Dane zawarte w plikach cookies są zaszyfrowane uniemożliwiając tym samym dostęp do nich
osobom nieuprawnionym.
16. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną
odpowiednie modyfikacje.
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