Polityka wykorzystywania plików „cookies” w Serwisach internetowych należących do PBG
(Polish Brokers Group Sp. z o.o. oraz PBG Services Sp. z o.o.)

Poprzez korzystanie z niniejszego serwisu internetowego wyrażana jest zgoda na instalację plików „cookies” na urządzeniu
końcowym osoby logującej się do Serwisu oraz wykorzystywanie plików „cookies” przez PBG zgodnie z niniejszą Polityką.
Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie
przez PBG plików „cookies”, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować
z używania Serwisu (więcej informacji poniżej).

Informacje wstępne
Nasze witryny wykorzystują pliki „cookies” które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych
serwisów. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny.
Pliki „cookies” to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają
one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki „cookies” stosowane w serwisach PBG nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych
od użytkowników.
Gromadzenie danych
Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego
serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu.
Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:
•

czas nadejścia zapytania,

•

czas wysłania odpowiedzi,

•

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony
PBG nastąpiło przez odnośnik,

•

informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości
serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki
stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
Dane gromadzone są również w celu:
•

dopasowania treści reklam emitowanych w serwisie,

•

mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji o plikach „cookies”
w Google Analytics można znaleźć na stronie:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

•

mierzenia skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google,

•

dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing).

Wykorzystywanie danych
Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich
zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią PBG.
Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze
podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Rodzaje plików „cookies”
Dla poszczególnych serwisów PBG wykorzystujemy następujące pliki „cookies”:
Działanie podstawowe
Tego rodzaju pliki „cookies” są niezbędne do zarządzania Witrynami. Pozwalają nam one rozpoznać, jakim typem
abonenta jesteś i zapewnić zgodnie z tym odpowiednie usługi.
Działanie / Analityka
Używamy tych plików „cookies” żeby analizować, jak nasze witryny są dostępne, używane i jak działają. Te informacje
są nam potrzebne do utrzymywania, zarządzania i ciągłego ulepszania naszych usług.
Funkcjonalność
Te pliki „cookies” pozwalają nam na zarządzanie pewnymi funkcjami naszych witryn zgodnie z Twoimi ustawieniami.
Oznacza to, że kiedy kontynuujesz używanie witryny lub powrócisz do jej używania, możemy dostarczyć Ci nasze
usługi w taki sposób, w jaki zaznaczyłeś, aby były dostarczane poprzez rozpoznanie Twojej nazwy użytkownika
(np. jeśli witryna wymaga logowania, Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu
i hasła).
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
"sesyjne" to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu

•

wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej.
"stałe" są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików

•

„cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Zablokowanie plików „cookies”
W celu zablokowania przesyłania plików typu „cookies” należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by
odmawiała lub usuwała określone pliki cookie.
Informacje jak dostosować ustawienia w wybranej przeglądarce można znaleźć poniżej.
•
•
•
•

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Google Chrome

Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies” niektóre funkcje witryny mogą nie działać.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
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