POLITYKA PLIKÓW COOKES
Przyjęta w dniu 10 grudnia 2018r.
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Każdy Użytkownik serwisu Lublin Ogłoszenia powinien zapoznać się z niniejszą polityka
przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.
I. Pliki cookies
1. Pod pojęciem plików cookies rozumiemy dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer,
telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe.
2. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także
wykorzystywać inne ustawienia strony internetowej wybranych przez Użytkownika.
3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
II. Cel używania plików
Pliki cookies w serwisie używamy w celu analizowania ruchu sieciowego, umożliwiają
identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych serwisu. Serwis może również
rozszerzyć zakres plików cookies o zarządzania preferencjami Użytkowników, usprawnienia
funkcjonowania serwisu, doskonalenia jego funkcji, rozwijania środków bezpieczeństwa w
serwisie, w tym przechowywania danych osobowych, analizowania częstotliwości, sposobów
korzystania z serwisu, dostarczenia spersonalizowanych reklam, tworzenia statysty w celu
ulepszenia zawartości serwisu.
III. Rodzaje wykorzystywanych plików
Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
a) Cookies stałe (persistent cookies) są przechowywane w przeglądarce urządzenia i
wykorzystywany zawsze, podczas odwiedzin serwisu. Pomaga zapamiętywać ustawienia i
preferencje Użytkownika.
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b) Cookies tymczasowe (session cookies) pozostają w archiwum cookies przeglądarki do
czasu, gdy Użytkownik nie opuści serwisu. Służą do analizowania ruchu sieciowego,
umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych serwisu.
c) Cookies reklamowe pomaga nam dostarczać Użytkownikowi odpowiednich reklam oraz
umożliwia badanie efektywności kampanii marketingowych reklamodawców poprzez
analizowanie reakcji Użytkownika.
d) Cookies sesyjne (session cookies) umieszczone na czas korzystania z przeglądarki i
wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.
e) sygnalizatory www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne używane
razem z plikami cookies do identyfikacji Użytkowników serwisu i ich zachowania.
f) odnośniki do innych stron internetowych partnerów biznesowych. Na tych stronach mogą
być wykorzystywać cookies. Administrator nie odpowiada za strony internetowe podmiotów
trzecich i stosowane na nich pliki cookies.
IV. Dane osobowe w plikach cookies
Co do zasady pliki cookies nie stanowią danych osobowych, jednak tzw. trwałe pliki cookies
stanowią rodzaje plików, które klasyfikowane są jako dane osobowe.
V. Usuwanie plików cookies
Administrator korzysta z plików cookie na podstawie zgody Użytkownika, który ma prawo do
jej odwołania. W przypadku jej odwołania za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzysta
możliwe jest zaprzestanie z nich korzystania i ich zablokowania. Poniżej udostępniamy łącza
do informacji na temat zmiany funkcji dotyczących plików cookies. Użytkownik, który
zablokuje ich wykorzystywanie może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu.
VI.

Kontakt z Administratorem

Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz pytania każdy
Użytkownik serwisu może zgłaszać za pośrednictwem danych kontaktowych udostępnionych
na stronie internetowej serwisu w zakładce kontakt.
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