Цей текст політики "куки" захищається авторським правом, яке належить "IAB Polska".
Джерело інформації: wszystkoociasteczkach.pl

Політика файлів "куки"
1.

Сайт http://www.biurowirtualnewarszawa.pl/ не автоматично не збирає жодну інформацію, за винятком інформації, яка міститься в файлах
"куки".

2.

Файли "куки" - це інформатичні дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача сайту та призначені
для користування інтернет сторінками Сайту. "Куки" зазвичай містять назву сайту, з якого походять, час зберігання їх на кінцевому
пристрої та унікальний номер.

3.

Суб'єкт, який розміщує на кінцевому пристрої Користувача сайту файли "куки" та отримує до них доступ - це оператор Сайту
http://www.biurowirtualnewarszawa.pl/ фірма "Adam Fijak VSL-SYSTEM" з місцезнаходженням у Варшаві, 02-001 Варшава, Ал.
Єрозолімске (Jerozolimskie) 85, прим. 21. REGON: 357059904, NIP: 679-258-18-13.

4.

Файли "куки" використовуються є з метою:
a)

пристосування вмісту інтернет-сторінок Сайту до преференції Користувача та оптимізації користування сайтом; зокрема ці файли

дозволяють розпізнати пристрій користувача Сайту і відповідно відображати інтернет сторінка, пристосовану до його індивідуальних
потреб;
b)

створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як користувачі Сайту користуються інтернет-сторінками, що дозволяє

покращувати їх структуру і вміст;

c)

утримання сесії Користувача Сайту (після реєстрації), завдяки якій Користувач не мусить на кожній підсторінці Сайту

повторно вписувати ім'я користувача і пароль (це стосується тільки сторінок, доступних після вказання імені користувача і
паролю)

5.

В рамках Сайту використовуються два основні види файлів "куки": „сесійні” (session cookies) та „постійні” (persistent cookies). "Сесійні куки" це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача до часу виходу, закінчення перегляду сайту
або вимкнення програмного забезпечення (інтернет-браузера). "Постійні" файли "куки" зберігаються на кінцевому пристрої Користувача
впродовж часу, визначеного в параметрах файлів "куки" або до часу їх усунення Користувачем.

6.

В межах Сервісного обслуговування застосовуються наступні види файлів "куки":
a)

"необхідні" файли "куки", які дозволяють користуватися послугами, доступними в межах Сервісного обслуговування,

напр. уповноважуючі файли "куки", які використовуються для послуг, де необхідні спеціальні права в межах Сайту;
b)

файли "куки", призначені для забезпечення безпеки, напр. ті, які використовуються для виявлення зловживань в сфері прав в

рамках Сайту;
c)

"ефективні" файли "куки", які дозволяють збирати інформацію про спосіб використання Сайту;

d)

"функційні" файли "куки", які дозволяють "запам'ятовувати" вибрані Користувачем налаштування і персоналізувати інтерфейс

Користувача, напр. в сфері обраної мови або регіону, з якого походить Користувач, розміру шрифту, вигляду сайту, тощо;
e)

7.

„рекламні" файли "куки", які дозволяють доставляти Користувачу рекламний зміст, більше пристосований до його інтересів.

У багатьох випадках програмне забезпечення, призначене для перегляду сайтів (інтернет-браузер) по замовчуванню допускає зберігання
файлів "куки" на кінцевому пристрої Користувача. Користувачі сайту можуть в будь-який момент внести зміни в налаштування, які
стосуються файлів "куки". Ці налаштування можна змінити, зокрема, таким чином, щоб блокувати автоматичне обслуговування файлів
"куки" в налаштуваннях інтернет-браузера або щоразу інформувати про їх розміщення в пристрої Користувача Сайту. Детальна інформація
про
можливість і способи обслуговування файлів "куки" знаходиться в налаштуваннях програмного забезпечення (інтернет-браузера).

8.

Оператор сайту повідомляє, що обмеження застосування файлів "куки" можуть вплинути на деяку функціональну здатність, доступну на
інтернет-сторінках Сайту.

9.

Файли куки, які розміщуються в кінцевому пристрої Користувача сайту, можуть використовуватися також співпрацюючими з оператором
Сайту рекламодавцями та партнерами.

10.

Детальніша інформація про файли "куки" знаходиться в секції "Допомога" в меню інтернет-браузера.

