POLITYKA COOKIES
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu www.s4h.pl pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest dostawca Serwisu S4H Sp. z o.o. z siedzibą w
Kołobrzegu (78-100), ul. Głogowa 10, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego
przez SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000329919, NIP 6711776465, o kapitale
zakładowym w wysokości 250 000 PLN.
Serwis www.s4h.pl wykorzystuje pliki cookies m.in. po to by dostosować Serwis do potrzeb
Użytkowników oraz w celach statystycznych. Korzystanie z Serwisu oznacza, że pliki cookies
będą zamieszczane w systemie teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik Serwisu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki.
Dodatkowo, korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika klauzuli
przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Pliki cookies 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. W Serwisie używane są: tzw. "własne" cookies (umieszcza je i uzyskuje do nich
dostęp Usługodawca), oraz tzw. "zewnętrzne" cookies (umieszczają je podmioty trzecie). Więcej
informacji
na temat
tego
czym
są
cookies
można
uzyskać
pod
adresem www.aboutcookies.org (w
języku
angielskim)
oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku polskim).
Serwis www.s4h.pl stosuje dwa typy plików cookies:
1. Niezbędne
Pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Serwisu oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
2. Wydajnościowe
Zbierają informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej
odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.,
3. Funkcjonalne
Zapisują ustawienia Użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp., takie jak:




cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl;
dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod
adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki
do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

4. Reklamowe.
Umożliwiają dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego
zainteresowań.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku
komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu
cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich
stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je
stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień
oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
Sposoby zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki
cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.

