Polityka prywatności
Polityka dotycząca wykorzystywania plików cookies na witrynach należących do summ-it sp. z o.o.

Poprzez używanie wymienionych witryn wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies (tzw.
ciasteczek) zgodnie z poniższą polityką. Jedynymi informacjami pobieranymi przez wyżej wymienione
witryny w sposób automatyczny są informacje zawarte w plikach cookies.

Czym są pliki cookies (inaczej ciasteczka)?

Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer
i przechowywane na urządzeniu osoby odwiedzającej witrynę (np. na dysku twardym komputera,
laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający
naszą witrynę). Ułatwiają one rozpoznanie indywidualnych preferencji użytkownika związanych
z funkcjonalnością urządzenia i wyświetlają stronę dopasowaną do indywidualnych potrzeb
użytkownika witryny.

Jakie informację zawierają pliki cookies?
Pliki cookies najczęściej przechowują:
•

Nazwę witryny internetowej

•

Okres życia ciasteczka

•

Przypadkowo wygenerowany numer identyfikacji przeglądarki, która wykorzystywana jest do
przeglądania strony internetowej

Uwaga – pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika
W jakim celu stosuje się ciasteczka?

•

•
•
•

W celu dostosowania zawartości witryn należących do summ-it sp. z o.o. do urządzenia,
z którego korzysta użytkownik, a dokładniej w celu wyświetlenia jej zawartości w jak
najlepszej jakości i formie dopasowanej do indywidualnych preferencji użytkownika.
W celu lepszego dostosowania treści reklam oraz tekstów dostępnych na witrynach summ-it
sp. z o.o.
W celu uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby stale ulepszać
funkcjonalność naszych stron.
Dla celów reklamowych i remarketingowych - witryny summ-it sp. z o.o. mogą wykorzystywać
pliki cookies do wyświetlania użytkownikowi reklam dopasowanych do jego preferencji na
stronach summ-it sp. z o.o. jak i poza nimi (np. w sieci Google Display Network).

Rodzaje ciasteczek wykorzystywanych w ramach stron summ-it sp. z o.o.
W ramach witryn wymienionych w paragrafie 1 niniejszego dokumentu wykorzystuje się następujące
rodzaje plików cookies:
•

•

•

•
•
•

Sesyjne pliki cookies (tymczasowe) - przechowywane na urządzeniu użytkownika jedynie w czasie
korzystania ze strony czyli do momentu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub
wyłączenia wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki.
Stałe pliki cookies - pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności
(czyli czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez
użytkownika.
Niezbędne pliki cookies - umożliwiające korzystanie z podstawowych funkcjonalności
wymienionych stron internetowych (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich
przywrócenia na "żądanie" użytkownika).
Pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo - służą do kontroli w kwestii nadużyć w procesie
korzystania z witryn.
Funkcjonalne pliki cookies - zapewniają zapamiętanie indywidualnych ustawień użytkownika.
Reklamowe pliki cookies - pozwalają mierzyć efekty kampanii reklamowych oraz dostosować
reklamy do indywidualnego użytkownika.

Pliki cookies należące do podmiotów trzecich.
Odwiedzając witryny summ-it sp. z o.o. wyrażasz również zgodę na otrzymywanie plików cookies
pochodzących od firmy Google Inc. oraz innych firm realizujących kampanie reklamowe dla summ-it
sp. z o.o. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi
zalecamy się zapoznać.
Pliki cookies związane z badaniem efektywności kampanii reklamowej w sieci Google AdWords lub
Google Display Network pobierają dane wykorzystując oprogramowanie Google Analytics. Zachowana
zostaje gwarancja anonimizacji numeru IP użytkowników witryny przez co rozumie się zapewnienie
użytkownikowi całkowitej anonimowości.

Zmiany ustawień plików cookies lub ich usunięcie.
Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Warto
wiedzieć, że opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Każdy użytkownik może
jednak całkowicie wyłączyć tą opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookies na swoje
urządzenie. Informujemy, że może to wpłynąć na wygodę użytkowania stron, uniemożliwić
korzystanie z części serwisu lub też uniemożliwić wyświetlanie się części informacji przeznaczonych
dla użytkownika. Przede wszystkim jednak uniemożliwi to pozyskiwanie przez summ-it sp. z o.o.
anonimowych informacji statystycznych służących poprawie jakości naszych serwisów.

