POLITYKA PLIKÓW COOKIES
o4b Sp. z o. o. z siedzibą ul. Graniczna 4/9 lok. 10, 20 – 010 Lublin, NIP 9462644937, REGON
061587733, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku pod nr 0000473195, kapitał
zakładowy 20 000 zł (opłacony w całości), obejmująca serwis pod adresem www.przyjaznedeklaracje.pl (dalej jako Serwis).
Niniejsza Polityka Plików Cookies zawiera informacje dotyczące korzystania z plików cookies
w Serwisie pod adresem www.przyjazne-deklaracje.pl
Postanowienia Polityki Plików Cookies mają zastosowanie do wszelkich subdomen Serwisu.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie o4b sp. z o.o. stosuje pliki cookies. Korzystanie z
Serwisu oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można
dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z Serwisu oznacza
akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą
elektroniczną dostępnej do wglądu w Serwisie.

I.

Definicje
a. Administrator – oznacza o4b sp. z o.o. z/s ul. Graniczna 4/9 lok. 10, 20 – 010 Lublin, NIP
9462644937, REGON 061587733, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w
Świdniku pod nr 0000473195, tj. podmiot udostępniający do korzystania Serwis;
b. Urządzenie końcowe/Urządzenie- oznacza urządzenie telekomunikacyjne przyłączone
bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci np. telefon, smartfon, komputer czy tablet;
c. Użytkownik- podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem (dostępny pod adresem
www.przyjazne-deklaracje.pl i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą
elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną, korzystającą z publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej, do
celów prywatnych lub handlowych;
d. Pliki cookies Administratora- oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie
pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, zamieszczane przez
Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora
za pośrednictwem Serwisu.
e. Pliki cookies zewnętrzne- oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki
tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których
Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
f. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy,
działającą w domenie www.przyjazne-deklaracje.pl

II.

Podstawowe informacje

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych Serwisu.
2. Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. po to, by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników (cele
funkcjonalne) oraz w celach statystycznych lub reklamowych.
3. Serwis wykorzystuje Pliki cookies Administratora.
4. Serwis nie wykorzystuje Plików cookies zewnętrznych.

5. Jeśli Pliki cookies są instalowane z Urządzenia lub domeny zarządzanej przez Administratora, ale
informacje zebrane za ich pośrednictwem są zarządzane przez stronę trzecią, nie można ich uznać za
Pliki cookies Administratora.
6. Stosowane przez Administratora Pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest
możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
7. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika
i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę
domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
8. Administrator wykorzystuje dwa typy Plików cookies:
a. Pliki cookies sesyjne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają
tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a zapisane informacje są wtedy
trwale usuwane z pamięci Urządzenia,
b. Pliki cookies trwałe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika, tzn. usuwane są
ręcznie.
9. Ponadto Pliki cookies można podzielić na pliki wykorzystywane w celu:
a. umożliwienia korzystania z usług w ramach Serwisu (niezbędne pliki cookies),
b. funkcjonalnym, technicznym i analitycznym (w tym prowadzenia statystyk Serwisu),
c. reklamowym (wykorzystywane w celach marketingowych).

III.

Cele wykorzystywania Plików cookies
1. Pliki cookies identyfikują przeglądarkę Użytkownika oraz usprawniają działanie Serwisu.
2. Administrator wykorzystuje Pliki cookies Administratora w celu uwierzytelniania Użytkownika
w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej
funkcjonalności Serwisu, a w szczególności do:
a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
b. przeciwdziałania nadużyciom w korzystaniu z usług,
c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację
autentyczności sesji przeglądarki,
d. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać
podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis dostosowany
do jego indywidualnych potrzeb;
e. w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych
statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
3. Administrator nie korzysta z Plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z Urządzenia
Użytkownika, które nie zostały wysłane w Pliku cookies oraz nie powodują one żadnych zmian
konfiguracyjnych w Urządzeniu końcowym lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

IV.

Warunki przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do Plików cookies
1. Przechowywanie Plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika.
2. Zgoda udzielona przez Użytkownika wymagana jest przed rozpoczęciem przechowywania Plików
cookies poprzez akceptację oświadczenia w Serwisie lub za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej.

3. Wyrażenie zgody w Serwisie i ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający
wykorzystywanie Plików cookies przez Serwis oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie Plików
cookies.
4. Użytkownik końcowy może podjąć decyzję, co do wyrażenia zgody poprzez dokonanie odpowiednich
ustawień lub pozostawieniu ich na domyślnym, umożliwiającym przetwarzanie danych poziomie, lub
odmowy wyrażenia zgody, za pomocą ustawień przeglądarki, aplikacji o podobnej funkcjonalności lub
konfiguracji samej usługi.
5. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 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 Plików
cookies na Urządzeniu Użytkownika.
6. Po wycofaniu zgody w formie zmiany ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi Użytkownik
urządzenia musi samodzielnie usunąć informację przechowywaną w Urządzeniu.
7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
9. Ograniczenie stosowania Plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej Serwisu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają Plików cookies.
10. Prawo do wyrażenia sprzeciwu Użytkownika co do stosowania Plików cookies nie dotyczy czynności
polegających na czysto technicznym dostępie do informacji lub przechowywaniu informacji w
Urządzeniu końcowym, które są konieczne do realizacji lub ułatwienia transmisji przekazów w sieci
telekomunikacyjnej oraz wykonania usług społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zamówionych przez
Użytkownika.

