POLITYKA W SPRAWIE PLIKÓW COOKIES I
INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII
www.cyberskilleracademy.com
Strona
internetowa
www.cyberskilleracademy.com
(zwana
dalej:
„Serwisem”) firmy Cyberskiller spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie może wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies
(ciasteczka) i inne, podobnie działające technologie. Poniżej znajdą
Państwo informacje na temat: plików cookies, jakie wykorzystujemy oraz
dodatkowe istotne informacje dotyczące sposobu działania Serwisu. Na
wstępie pragniemy, jednakże podkreślić, że w naszym Serwisie pliki
cookies mają przede wszystkim za zadanie ułatwić sprawne poruszanie
się po stronie www, dlatego ważne jest aby pamiętać, że jeśli je Państwo
zablokują to mogą się Państwo spotkać z sytuacją, w której pewne
elementy naszej strony www nie będą działać.
Czym są pliki cookies (tzw. ciasteczka)?
Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za
pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu
końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, itp.). Informacje
zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez
stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie
może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na Państwa
komputerze. Warto zaznaczyć, że dzięki informacjom zawartym w plikach
cookies nasza strona www „posiada wiedzę”, w jaki sposób Państwo z niej
korzystają i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Państwa
treści lub zaoferować Państwu pomoc.
Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookies?
Do informacji, które zbieramy za pomocą plików cookies, należą: adres IP,
numer
identyfikacyjny
urządzenia,
przeglądane
strony,
rodzaj
przeglądarki, przeglądane informacje, system operacyjny, dostawca usług
internetowych, znacznik czasu, czy zareagowali Państwo na reklamę,
używane w Serwisie funkcje lub podejmowane na niej aktywności.
Czy pliki cookies są niebezpieczne?
Nie, gdyż pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być
wykorzystywane jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i każdy z
Państwa ma możliwość zarządzania nimi na swoim urządzeniu końcowym.
Podkreślenia wymaga też fakt, w plikach cookies są przechowywane tylko
fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną identyfikację Państwa.
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Na jakiej podstawie są przetwarzane dane osobowe pochodzące z
plików cookies?
Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub
podobnych technologii na naszym Serwisie w celach zapewnienia
funkcjonowania strony, dostosowania strony internetowej do preferencji
użytkownika, celach analitycznych, odbywa się na podstawie naszego
uzasadnionego interesu. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w celach marketingowych jest Państwa dodatkowa zgoda.
Jakich rodzajów plików cookie używamy w naszym Serwisie?
Cookies sesyjne
Cookies sesyjne to tymczasowe pliki, które są przechowywane od
momentu wejścia do Serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji
przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki. Te cookies
są obowiązkowe, aby niektóre funkcje w Serwisie działały poprawnie.
Cookies stałe
Są to ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z Serwisu i są
przechowywane przez dłuższy czas albo do momentu ich ręcznego
usunięcia. Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest
łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną
rozdzielczość, układ treści itp.).
Cookies zewnętrzne
Są to pliki pochodzące od zewnętrznych podmiotów, współpracujących z
naszym Serwisem. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty w
naszym Serwisie (jeśli Państwa przeglądarka jest ustawiona w ten sposób,
że akceptuje pliki cookies z naszego Serwisu).
W naszym Serwisie stosujemy Google Analytics – narzędzie, które służy
do liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie
funkcjonalności Serwisu lub jakie jego części są najczęściej
wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane przez Państwa.
Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny
przez Państwa (włącznie z Państwa adresem IP) będą przekazywane
spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach
Zjednoczonych. Google może przekazywać pozyskane informacje osobom
trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów
prawa. Google nie będzie łączyła Państwa adresu IP z żadnymi innymi
danymi będącymi w jej posiadaniu.
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Informujemy, że można zrezygnować z anonimowego zapisu działań
wykonywanych na stronie w plikach cookies analitycznych. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć pod następującym adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=en
W jakim celu stosowane są pliki cookies?
Pliki cookies, które są stosowane w naszym Serwisie wykorzystujemy do:
 zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności
Serwisu;
 dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz
ulepszania Serwisu m. in. w celu odpowiedniego wyświetlenia
strony internetowej Serwisu czy też dostosowania jej do
indywidualnych Państwa potrzeb;
 analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Państwo korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
 w celach reklamowych (w tym profilowania oraz remarketingu),
wyświetlania reklamy behawioralnej (opartej na zainteresowaniach)
mającej dostarczać Państwu treści reklamowe dostosowane do
Państwa zainteresowań lub profili.
Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój
sprzeciw na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłączając lub
modyfikując możliwość zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu
końcowym, poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu do
przeglądania stron internetowych (tj. w przeglądarce internetowej).
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania
ustawieniami plików cookies, zalecamy postępowanie zgodnie z
instrukcjami poszczególnej przeglądarki internetowej, z której Państwo
korzystają. Dokładny sposób wyłączenia obsługi plików cookies w
poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących
stronach:



Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanieciasteczek
Google Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=pl&answer=95647
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Internet Explorer 7 i 8:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allowcookies
Internet Explorer 9 i 10:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allowcookies
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
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