Polityka Cookies (www.laczynasnapiecie.pl)
COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE
1. Podczas korzystania z Portalu Usługodawca (TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-612 przy ul.
Jaworskiej 13) instaluje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i mogą być odczytywane bądź przez
system teleinformatyczny TIM S.A. (cookies własne) lub przez system teleinformatyczny
podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
3. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania z Konta w Portalu,
zamknięcia strony Portalu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
4. TIM S.A. stosuje „niezbędne” pliki cookies wykorzystywane do prawidłowego działania Portalu.
Jeżeli
wyrazisz
zgodę
będziemy
dodatkowo
wykorzystywać
pliki
cookies
analityczne/wydajnościowe, pliki cookies funkcjonalne lub pliki cookies reklamowe
(szczegółowe informacje o stosowanych plikach cookies patrz pkt 8).
5. Podczas pierwszego wejścia na stronę Portalu zostanie Ci wyświetlony komunikat o
stosowaniu cookies. Z poziomu ww. komunikatu będziesz mógł wyrazić zgodę lub nie wyrazić
zgody na stosowanie niektórych plików cookies. Wyrażenie zgody na instalację cookies innych
niż niezbędne do prawidłowego działania strony Portalu jest dobrowolne. Po wyrażeniu zgody
zawsze możesz zmienić swoją decyzję i zmienić ustawienia plików cookies z poziomu swojej
przeglądarki, Portalu lub w ogóle usunąć pliki cookies. Zmiana ustawień przeglądarki
skutkująca cofnięciem zgody na instalację cookies nie wpływa na legalność przetwarzania
danych zbieranych za pośrednictwem cookies do czasu cofnięcia ww. zgody.
6. TIM S.A informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
7. Kompleksowe informacje o sposobie zmiany sposobu przechowywania lub dostępu do plików
cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób
korzystających z poszczególnych najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są
pod
poniższymi
linkami:
Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop
&hl=pl
Firefoxhttps://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4
%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Operahttp://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Internet
Explorerhttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Safarihttps://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
8. Na naszej stronie używamy następujące pliki cookies:
Niezbędne pliki cookies ─ pliki cookies niezbędne do funkcjonowania Portalu,
umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu.
Nazwa

Opis

Okres
przechowywania

Dostawca cookie

rc::a

Plik Cookie używany przez
google reCAPTCHA służący
do rozróżniania ludzi od
botów.

Persistant

Google

rc::c

Plik Cookie używany przez
google reCAPTCHA służący
do rozróżniania ludzi od
botów.

Sesja

Google

CookieConsent

Plik cookie zapamiętujący,
czy użytkownik wyraził zgodę
na cookies.

1 dzień

laczynasnapiecie.pl

PHPSESSID

Plik cookie
identyfikator
użytkownika.

2 dni

laczynasnapiecie.pl

zawierający
sesji

Analityczne/Wydajnościowe pliki cookies ─ pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji
o sposobie korzystania Portalu, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób
wykorzystywany jest nasz Portal lub umożliwić jego dostosowanie.
Nazwa

Opis

Okres
przechowywania

Dostawca cookie

smforms

Plik cookie używany przez
Sales
Manago
do
tworzenia
formularzy
kontaktowych.

10 lat

SalesManago

Funkcjonalne ─ pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorców
ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcę.
Nazwa

Opis

Okres
przechowywania

Dostawca cookie

WIDGET::local::assignments

Plik
cookie
narzędzie
SoundCloud tworzący się w
trakcie odtwarzania nagrań
umieszczonych w artykułach.

Persistant

laczynasnapiecie.pl

Reklamowe ─ pliki cookies umożliwiające dostarczanie Usługobiorcom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronie
internetowe.
Nazwa

Opis

Okres
przechowywania

Dostawca cookie

test_cookie

Plik
cookie
GoogleAds

1 dzień

doubleclick.net

IDE

Plik cookie narzędzia Google
Ads

1 rok

doubleclick.net

yt.innertube::nextId

Plik cookie serwisu YouTube.

Persistent

youtube.com

narzędzia

yt.innertube::requests

Plik cookie serwisu YouTube.

Persistent

Google - YouTube

yt-remote-device-id

Plik cookie serwisu YouTube.

Persistent

Google - YouTube

yt-remote-connected-devices

Plik cookie serwisu YouTube.

Persistent

Google - YouTube

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Plik cookie serwisu YouTube.

Persistent

Google - YouTube

yt-remote-cast-available

Plik cookie serwisu Youtube.

Sesja

Google - YouTube

yt-remote-cast-installed

Plik cookie serwisu Youtube

Sesja

Google - YouTube

yt-remote-fast-check-period

Plik cookie serwisu Youtube.

Sesja

Google - YouTube

yt-remote-session-app

Plik cookie serwisu Youtube.

Sesja

Google - YouTube

yt-remote-session-name

Plik cookie serwisu Youtube.

Sesja

Google - YouTube

9. Informacje zbierane za pośrednictwem cookies instalowanego przez Google LLC mogą być
przekazywane do serwerów znajdujących się w USA, gdzie są następnie przechowywane.
Przekazanie danych osobowych do USA zostało zabezpieczone przez odpowiednie
standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.
10. Możesz w każdej chwili cofnąć zgodę na instalację cookie innych niż niezbędne do dostarczania
usługi świadczonej drogą elektroniczną, w ustawieniach przeglądarki internetowej na
urządzeniu, z którego korzystasz lub z poziomu Portalu za pośrednictwem linku w lewym
dolnym rogu strony Portalu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania
danych zebranych za pośrednictwem cookies do czasu cofnięcia zgody.
11. Cookies instalowane przez TIM S.A. lub informacje zbierane za ich pośrednictwem w pewnych
okolicznościach można uznać za dane osobowe. Informacje przetwarzaniu Twoich danych
osobowych możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
12. Polityka cookies obowiązuje od dnia 30.12.2021 r.

