POLITYKA PLIKÓW COOKIES
SERWISU INTERNETOWEGO EBETON.PL

1.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkowników (np. komputer, telefon, tablet) i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu Internetowego. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w
języku Użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej
wybranych przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKI COOKIES?
Pliki cookies są używane w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów Użytkownika co do
języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także
zapisanie informacji o lokalizacji Użytkownika.
Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki
sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia poprawianie jakości ich struktury oraz zawartości,
wyłączając personalną identyfikację Użytkownika. Pliki cookies pomagają również zapewnić dopracowanie i sprawne
działanie stron internetowych, w tym badanie ich wydajności.
Pliki cookies są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy zostały wyświetlone przez Użytkownika,
a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności Użytkownika na stronach internetowych.

3.

JAKIE PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE?
Pliki cookies wykorzystywane w ramach Serwisu Internetowego nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla
komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Użytkownika, w związku z tym zalecane jest niewyłączanie
ich obsługi w przeglądarkach. W ramach Serwisu Internetowego stosuje się dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” mają charakter tymczasowy i
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.
W ramach Serwisu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) niezbędne pliki cookies – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej lub
wyłączenie oprogramowania (przeglądarki) Serwisu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz
wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
c) wydajnościowe – umożliwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu Internetowego;
d) funkcjonalne – umożliwiają zmianę przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;
e) reklamowe – umożliwiają otrzymywanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań
Użytkowników.

4.

GOOGLE ANALYTICS
Serwis Internetowy wykorzystuje system analizy sieciowej Google Analytics, stosujący system plików cookies. Więcej
informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics – internetowe narzędzie wykorzystywane
przez Serwis Internetowy, znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics. Informacje zebrane przez Serwis
Internetowy służą ocenie korzystania z Serwisu Internetowego przez Uzytkownika i poprawie jakości funkcjonowania
Serwisu Internetowego.

5.

CZY PLIKI COOKIES ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?
Co do zasady pliki cookies nie stanowią danych osobowych. Jednak niektóre informacje przechowywane w plikach
cookies (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą być traktowane
jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu
wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, opisanych powyżej. Pozyskane dane są zaszyfrowane, co
uniemożliwia dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Administratorem danych osobowych uzyskanych w powyższy sposób jest AW Inwestycje sp. z o.o.
(eBETON). Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes eBETON, jako administratora danych, jakim jest potrzeba
zapewnienia najwyższej jakości prezentowanych przez niego treści poprzez dostosowanie do preferencji Użytkowników
oraz marketing produktów i usług eBETON (w tym także marketing bezpośredni). Szczegółowe infomacje w zakresie
przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

6.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA STOSOWANIA COOKIES?
Uprawnienie eBETON do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez
Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej

strony internetowej lub usługi. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane
na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na
takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkownikach. W ustawieniach przeglądarki
internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana
lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
7.

JAK USUWANĄĆ PLIKI COOKIES?
Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć lub nie dopuszczać do przechowywania niektórych
plików cookies na komputerze lub urządzeniu mobilnym bez jego wyraźnej zgody. Poniżej znajdują się linki do stron
różnych przeglądarek, gdzie umieszczone są intrukcje dotyczące cookies, w tym sposobu ich usuwania:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu Internetowego.
Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te
same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym
urządzeniu.

8.

GDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w niniejszej Polityce Cookies rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie i Polityki Prywatności dostępnych na stronach Serwisu Internetowego.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies prosimy kierować do
Biura Obsługi Klienta mailowo na adres: kontakt@ebeton.pl lub telefonicznie pod numerem: (22) 116 79 09.

