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Polityka cookies

1. Serwis www.zatrzymajczas.net zwany ddalej Serwis, nie zbiera w sposób automatyczny
żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Zatrzymaj Czas Samanta Kurkowiak z
siedzibą pod adresem - ul. Załęże 6/1, 60-208 Poznań.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;

b)
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c)
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
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4. W ramach naszej strony stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne",
"stałe" oraz "zewnętrzne".
Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach
danego Serwisu.
"Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą
do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu
użytkownika.
"Zewnętrzne" pliki cookies (tzw. third parties cookies) to pliki pochodzące np. z zewnętrznych
serwisów internetowych współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. .
Korzystamy z Google Analitics, usługi służącej do zbierania danych statystycznych na temat
serwisu.

5. W ramach usługi Google Analitics pliki cookie zostają zapisywane w urządzeniu użytkownika.
Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez użytkownika ze strony
sieci Web (w tym adres IP ) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w
Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania
przez Państwa ze strony sieci Web , zestawiania raportów z działalności prowadzonej na naszej
stronie sieci Web oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na tej stronie i
korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom
zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne
przetwarzają je w imieniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics,
prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics , oraz polityką
zachowania poufności danych dla
Google Analytics
. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia wyżej wymienionych plików
cookie na Państwa urządzeniu pod adresem
tutaj.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- "niezbędne"
pliki
cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Serwisu, np. uwierzytelniające
pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
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- "wydajnościowe"
pliki
cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu

- "funkcjonalne"
pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych
przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie rozmiaru
czcionki, wyglądu
strony internetowej.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jak wyłączyć ciasteczka?

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach
dostępne są na poniższych stronach:
- w przeglądarce Opera
- w przegladarce Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Safarii
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami
dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego
urządzenia.
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8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.
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