Polityka Plików Cookie
W każdym przypadku, gdy odwiedzasz strony internetowe („Strony”) należące do spółki
Polskie ePłatności Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie, Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227278,
NIP 586-214-10-89, REGON 220010531, kapitał zakładowy 12,000,000.00 złotych oraz
korzystasz z naszych aplikacji mobilnych, serwery Polskie ePłatności Sp. z o.o.
automatycznie gromadzą informacje na temat użycia Stron. Informacje te obejmują między
innymi:
nazwę domeny i hosta, z których uzyskujesz dostęp do Internetu,
adres IP urządzenia lub dostawcy usług internetowych, z których korzystasz,
wykorzystywany system operacyjny (np. Mac OS, Windows),
wykorzystywana przeglądarka oraz jej wersja (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer,
Opera),
5. nazwa strony internetowej, która przekierowała Cię do nas, 6. typ urządzenia,
z którego korzystasz.
1.
2.
3.
4.

Powyższe informacje pozwalają nam określić Twoje przyzwyczajenia związane
z przeglądaniem stron, interesujące Cię treści oraz konkretne Strony, na które wchodzisz.
Pozwala to nam także ustalić daty odwiedzin naszych Stron, ścieżki przeglądania i czas
poświęcony poszczególnym podstronom.

Cookies
Podobnie jak inne komercyjne strony internetowe, możemy wysyłać na Twoje urządzenie
jedno bądź kilka „cookies” (małe pliki tekstowe wysyłane do Twojej przeglądarki; mogą one
być przechowywane na Twoim twardym dysku, abyśmy mogli Cię rozpoznać, kiedy
ponownie nas odwiedzisz). W szczególności stosujemy dwie kategorie cookies:
1. cookies sesyjne (które są automatycznie usuwane po zamknięciu przez Ciebie
przeglądarki; stosujemy je głównie, żeby określić status zalogowania użytkowników
naszych usług. Służą one do tego, aby nasi użytkownicy mieli dostęp do stron
widocznych wyłącznie dla nich w związku z korzystaniem z naszych Stron lub usług.
Cookie sesyjny jest przypisywany w procesie logowania użytkownika oraz usuwany
przy wylogowaniu)
2. cookies trwałe (które pozostają również po zamknięciu przeglądarki i można je usunąć
ręcznie).

Ustawienia cookies
Włączając opcję akceptacji cookies w ustawieniach przeglądarki wyrażasz zgodę na

wykorzystywanie przez Polskie ePłatności plików cookies w stosunku do Ciebie. Jeżeli nie
wyrażasz zgody na wykorzystywanie przez Polskie ePłatności plików cookies, możesz
zablokować je wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach Twojej przeglądarki. Proszę
pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na nieakceptowanie naszych „cookies”, nie będziesz
mógł korzystać ze wszystkich naszych funkcjonalności; nie gwarantujemy również, że nasze
usługi oraz Strony będą działały optymalnie.

