Polityka cookies-Agencja Interaktywna i Software House, Warszawa, Kraków, Rzeszów
Wydruk PDF Strony www: https://www.agendo.pl/polityka-cookies/

Polityka cookies
Polityka cookies usługi www.agendo.pl sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z
nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te
podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Co to są cookie ?
Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron
internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania
technologiczne na komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości
usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują
internautę przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych
funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Pliki
cookies stosowane w serwisie www.agendo.pl są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na
urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja
zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące
innych stron czy aplikacji.

Zarządzanie plikami cookie
Plikami cookie stosowanymi na stronie www.agendo.pl można zarządzać za pośrednictwem ustawień
przeglądarki internetowej. (W przeglądarce Internet Explorer cookies można wyłączyć tę funkcję
wykorzystując ustawienia – NARZĘDZIA – OPCJE INTERNETOWE – PRYWATNOŚĆ – ZABLOKUJ WSZYSTKIE
CIASTECZKA. W przeglądarce Firefox przez modyfikacje ustawień – NARZĘDZIA – OPCJE – PRYWATNOŚĆ).
Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookie już przechowywane na komputerze. Pliki te mogą
Państwo usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać
stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie „ciasteczek” może wiązać się z
ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanej przez www.agendo.pl.
Stosowanie plików cookie jest bowiem niezbędne do dostarczenia usługi w przyjętym modelu
biznesowym.

Jakie cookies stosuje www.agendo.pl ?
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sesyjne pliki cookie,
trwałe pliki cookie,
zewnętrzne pliki cookie
1) Sesyjne pliki cookie
To niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej lub aplikacji
i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Służą one do:
identyfikacji użytkownika jako zalogowanego
2) Trwałe pliki cookies
Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz
podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością
usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookie związanych z wydajnością zbierane są
informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez
użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookie związane z funkcjonalnością ułatwiają
świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z
naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość
użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania
strony lub aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających i mierzenia skuteczności reklam.
Używamy ich do:
zdobywania statystyk na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji
sprawdzania skuteczności naszych reklam
usprawnienia działania naszej strony za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów
zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji
kolorów
zapamiętywania odpowiedzi dotyczących chęci wypełnienia ankiety (aby nie niepokoić
internautów niepotrzebnie w przyszłości)
okazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej
wymiany informacji z naszymi partnerami w celu świadczenia usług na naszej stronie
internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do
dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są stosowane do innych celów.
3) Zewnętrzne pliki cookie
Zewnętrzne pliki cookie to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami.
Wśród nich są cookie badawcze dostarczające systemom analitycznym danych o popularności usługi. Są
to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk "Like" czy "Share". Zewnętrzne pliki cookies służą
do:
połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować
informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych
stronach internetowych
dostarczania firmom badawczym danych o ruchu na stronie i w aplikacjach
dostarczania agencjom reklamowym informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych
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W ramach serwisu stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z
Akceptuję
użytkowników, dzięki którym agencje mogą prezentować użytkownikom reklamy dopasowane do
serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce,
ich zainteresowań.
będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje
ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności
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