POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
NA STRONIE: WWW.BRAMKASMS365.PL
Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkowników (dalej
„Użytkownik”) strony internetowej: www.bramkasms365.pl (dalej „Serwis”) za pomocą plików cookies,
służących realizacji możliwości przeglądania Serwisu, którego operatorem jest Fundacja Akademickie
Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-2495-143(dalej „Fundacja”).
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Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe –
sąumieszczane przez nasz Serwis podczas każdej wizyty w urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala
naszym witrynom internetowym zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji
kilku celów.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja.
Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie
wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ
i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakośćusług
Fundacji dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich
jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwanesą strony internetowe Fundacji.
Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze
plików cookies, Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy.
W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik
nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu.
W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików
cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawień
wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w
Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki).
Serwis informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że
będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku witryny mogą
przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na
stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
a) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) IE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
c) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
e) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak np.
www.allaboutcookies.org
Na stronach internetowychFundacjiwykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
DZIAŁANIE


Zapewnienie wydajności
poprzez …
Zwiększenie
bezpieczeństwa





Zapamiętanie preferencji
Analiza sposobu
korzystania z Serwisu



CHARAKTERYSTYKA
kompatybilność (np. identyfikacja typu
przeglądarki);
optymalizację (np. pomiar czasu ładowania
zawartości Serwisu);
sprawdzenie czy urządzenie użytkownika jest
bezpiecznie zalogowane przez cały czas
trwania jego wizyty w Serwisie;
ulepszenie działanie Serwisu np. poprzez
spersonalizowane treści, powitanie lub
zapamiętanie wybranego języka;
Zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej
liczby wizyt, odsłon oraz odwołań do
Serwisu;

TYP
Sesyjne ->w chwili
zamknięcia przeglądarki
ciasteczka są usuwane
Sesyjne ->w chwili
zamknięcia przeglądarki
ciasteczka są usuwane
Sesyjne ->w chwili
zamknięcia przeglądarki
ciasteczka są usuwane
Stałe -> usuwane po
dłuższym braku
odwiedzania Serwisu

DZIAŁANIE

Informacje zwrotne od
Użytkowników Serwisu




Wtyczki / widgety



CHARAKTERYSTYKA
nie wyświetlanie powiadomień o charakterze
jednorazowympo przejściu Użytkownika do
kolejnej podstrony Serwisu;
nie wyświetlanie powiadomień cyklicznych
przez zdefiniowany okres;
dzielenie się treściami Serwisu na
platformach społecznościowych;
odnotowywanie interakcji użytkowników w
Serwisie (np. za pomocą licznika liczby
udostępnień).

TYP
Sesyjne ->w chwili
zamknięcia przeglądarki
ciasteczka są usuwane
Stałe -> usuwane po
dłuższym braku
odwiedzania Serwisu
Stałe -> usuwane po
dłuższym braku
odwiedzania Serwisu

10 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być
również przez strony trzecie w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie
z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach
użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników
jest wyświetlana poprawnie na naszych witrynach.
11 Pliki cookies same w sobie nie zawierają informacji o adresie e-mail Użytkownika i jego danych osobowych.
Raporty analityczne z którychkorzysta Fundacja mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są
wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników Serwisu oraz trendów np. wg miejsca
pochodzenia, a nie określania tożsamości Użytkownika.
12 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w ramach Serwisu jest Fundacja.
13 Serwis korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat samych narzędzi znajduje się pod
adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Aby dać użytkownikom korzystającym ze
stron internetowych więcej kontroli nad danymi zbieranymi za pomocą narzędzi Google Analytics, Google
opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Należy jednak podkreślić, iż rzeczona
wtyczka nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług
analitycznych.
14 W przypadku zmiany obowiązującej polityki Cookiem do powyższych postanowień wprowadzone zostaną
odpowiednie modyfikacje.

