Polityka Cookies w serwisie Smaut (www.smaut.pl)
obowiązuje od dnia 12 lutego 2021 r.
Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Regulaminie, Polityce Prywatności oraz niniejszym
dokumencie.
Polityka Cookies ma zastosowanie do Serwisu.
Polityka Cookies stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych
rejestrowanych i przechowywanych za pośrednictwem plików cookies używanych w Serwisach.
Polityka Cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
Administratorem danych osobowych rejestrowanych i przechowywanych za pośrednictwem plików cookies w
Serwisie jest właściciel serwisu Smaut. Podmiotem, któremu powierzono funkcję zarządzania zbiorami danych jest
dhosting.pl sp. z o.o.

CO OZNACZAJĄ OKREŚLONE POJĘCIA?
Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego
urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii działań
podejmowanych przez Ciebie w Serwisach.
Oprócz plików cookies używamy także innych podobnych technologii takich jak:
Fingerprinting to technologia polegająca na zbieraniu i analizie informacji dotyczących Twojego urządzenia
(informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych plug-inach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu,
czcionkach systemowych i innych konfiguracjach), za pomocą którego korzystasz z Serwisów. Informacje te służą
do Twojej identyfikacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa Serwisów;
Rozpoznawanie urządzeń polega na zastosowaniu do analizy zebranych informacji dotyczących Twojego
urządzenia (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych plug-inach, strefie czasowej,
rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach) operacji opartych na statystyce i
prawdopodobieństwie oraz nadanie wspólnego identyfikatora danym wynikającym z użycia urządzenia. Celem tego
działania jest próba rozpoznania Ciebie (np. rozpoznanie, że jesteś tym samym użytkownikiem korzystającym z
wielu urządzeń). Informacje te służą do Twojej identyfikacji;
Dla zapewnienia przejrzystości informacji zawartych w Polityce Cookies wszystkie wskazane wyżej technologie
będziemy dalej nazywać jako pliki cookies.

JAKICH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY?
Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której
pochodzą.
Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

•
•

sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.
Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:

•
•

własne – ustawiane przez serwery internetowe naszych Serwisów,
osób trzecich (naszych partnerów) - ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasze Serwisy.

W JAKICH CELACH UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?
Świadczenie żądanych przez Ciebie usług (niezbędne pliki cookies)
Używamy własnych plików cookies w celu umożliwienia Ci zalogowania się do swojego Konta, dostępu do usług
Serwisu przeznaczonych jedynie dla zalogowanych Użytkowników oraz umożliwienia Ci płynnej nawigacji na
stronach i podstronach Serwisów bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania.
Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisów (analityczne cookies)
Używamy plików cookies naszych partnerów (np. Google Analytics) w celu liczenia wizyt w Serwisach, ich długości
oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane.
Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisów oraz określać kierunki rozwoju
nowych funkcjonalności i usług.

JAKIE DANE REJESTRUJĄ PLIKI COOKIES?
Za pośrednictwem naszych plików cookies oraz naszych partnerów mogą być rejestrowane i przechowywane
następujące informacje o Tobie:

•
•

dane dotyczące Twojego urządzenia (m.in. ID urządzenia, adres MAC, adres IP, system operacyjny, ustawienia
urządzenia, w szczególności ustawiony język, rozdzielczość ekranu, rodzaj przeglądarki internetowej),
dane dotyczące Twoich wizyt w naszych Serwisie (m.in. czas i długość wizyty, odwiedzane podstrony w naszych
Serwisach, dane dotyczące wyszukiwania),

JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES? JAK COFNĄĆ ZGODĘ LUB WYRAZIĆ
SPRZECIW?
Masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi (np. skorzystanie z funkcji „opt-out” naszych partnerów).
W ten sposób możesz cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez Employa lub naszych
partnerów lub wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych i przechowywanych za
pomocą takich plików cookies.
Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najlepszej jakości usług informujemy, że zmiany ustawień
dotyczących plików cookies, poprzez odrzucenie zapisywania plików cookies, mogą spowodować utrudnienia, a
nawet uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych naszych usług.

