Polityka dotycząca plików cookie
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i inne pliki podobne do plików cookie w celu poprawy
jakości strony internetowej i świadczonych na Państwa rzecz usług.
1.

CZYM SĄ PLIKI COOKIE I JAK DZIAŁAJĄ?

Plik cookie to mały plik tekstowy wysyłany przez stronę internetową do komputera użytkownika w
celu umożliwienia witrynie przechowywania informacji (np. nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail),
które identyfikują każdego z naszych użytkowników.
Pobierając te pliki cookie, Bizay daje Ci unikalny kod klienta i lokalizator historii. Ponadto, dane osobowe
zbierane za pomocą plików cookie są prezentowane Użytkownikowi, gdy korzysta on z innych produktów w
celu [wstawić związany z tym cel!
Informacje, które przechowujemy, zarówno automatycznie jak i bezpośrednio od Państwa, pozwalają nam
na personalizację i ciągłe doskonalenie doświadczeń użytkowników naszej strony internetowej.
Plik cookie pomaga nam również zapamiętać Państwa dotychczasowe działania, zachować dane konta i
przedstawić Państwu niektóre elementy naszej strony internetowej oraz oferty specjalne w oparciu o
Państwa zainteresowania i preferencje.
Zawsze można usunąć pliki cookie i ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub
wyświetlała komunikat, gdy plik cookie jest wysyłany. W przypadku zmiany konfiguracji przeglądarki może
dojść do utraty dostępu do niektórych funkcji i funkcjonalności strony internetowej, a użytkownik może nie
być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej.

2.

Jakiego rodzaju COOKIES używa Bizay?

Pliki cookie używane na stronie Bizay są wykorzystywane do różnych celów. Wszystkie dane osobowe
uzyskane za pośrednictwem plików cookie będą podlegały postanowieniom Polityki Prywatności i będą
uzupełniane przez niniejszą Politykę Cookie.
Niektóre pliki cookie są absolutnie niezbędne do nawigacji po stronie, korzystania z jej usług i wykonywania
jej funkcji. Inne pliki cookie nie są niezbędne i mogą być wykorzystywane do celów analitycznostatystycznych lub marketingowych.
Pliki cookie wykorzystywane przez naszą stronę internetową zostały opisane poniżej:
a)

b)

c)

Cia s tec zk a s tał e : Są to pliki cookie, które są zapisywane w przeglądarce Państwa
elektronicznych urządzeń dostępowych (komputer, telefon komórkowy i tablet) i są używane przy
każdej kolejnej wizycie na stronie Bizay. Są one zazwyczaj wykorzystywane do kierowania
nawigacji do interesów użytkownika, co pozwala nam na świadczenie bardziej spersonalizowanych
usług;
Pliki cookie sesji: Są to tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki do
momentu opuszczenia strony internetowej, więc nie ma rejestracji na dysku twardym użytkownika.
Informacje zbierane przez te pliki cookie służą do analizy schematów ruchu na stronie, co pozwala
nam na identyfikację problemów i zapewnienie lepszych wrażeń podczas przeglądania stron;
Pliki cookie do analizy: Są to pliki cookie, które nie gromadzą ani nie przechowują danych
osobowych użytkownika (np. nazwiska lub adresu) i dlatego nie mogą być używane do identyfikacji
użytkownika. Wręcz przeciwnie, składają się one z plików cookie, które umożliwiają ilościowe
określenie liczby użytkowników oraz przeprowadzenie pomiaru i analizy statystycznej sposobu
korzystania przez użytkowników z oferowanych usług. Pozwalają one Bizay analizować nawigację
na swojej stronie internetowej, w celu poprawy zaopatrzenia w produkty lub usługi, które Państwu
dostarczamy.

Można również rozróżnić pliki cookie używane przez Bizay na jego stronie internetowej:

-

W łasn e pl ik i c o ok i e : są to pliki cookie sesyjne, które pozwalają na szybsze zapisywanie informacji
o kategoriach w celu szybszego wyświetlania stron. Przykładem takich plików cookie są identyfikatory
sesji serwera. To właśnie te pliki cookie wskazują również, czy użytkownik zezwala na korzystanie z
plików cookie.

-

Pliki cookie osób trzecich: są to pliki cookie używane do rozróżniania użytkowników i sesji oraz
do określania nowych wizyt i sesji. Pozwala na zapisanie źródła ruchu w celu wyjaśnienia, w jaki sposób
użytkownik dostaje się na stronę. Są one często wykorzystywane do identyfikacji użytkowników i
zapobiegania nieuczciwemu wykorzystywaniu danych użytkowników oraz do ochrony danych
użytkowników zewnętrznych, personalizacji reklam w sieciach Wydawców, a także do umożliwienia
witrynie zapamiętania preferencji przeglądania, języków i regionu dostępu. Bizay nie sprawuje żadnej
kontroli nad plikami cookie lub kodami działań stosowanymi przez firmy trzecie. Bizay

nie otrzymuje również żadnych danych osobowych zbieranych przez tych reklamodawców podczas
korzystania z kodów akcji i plików cookie, ani nie udostępnia tym firmom danych osobowych, które mogą
identyfikować użytkownika, takich jak nazwisko, numer telefonu lub adres, z wyjątkiem przypadków
objętych niniejszą polityką.
3. CO TO ZNACZY, ŻE NIE WOLNO UŻYWAĆ PLIKÓW COOKIE?
Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z
niniejszą Polityką i naszą Polityką Prywatności. Wszystkie przeglądarki umożliwiają użytkownikowi
akceptowanie, odrzucanie lub usuwanie plików cookie, w szczególności poprzez wybranie odpowiednich
ustawień w swojej przeglądarce. Pliki cookie można ustawić w menu "opcje" lub "preferencje" przeglądarki.
Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie może uniemożliwić prawidłowe, częściowe lub
całkowite uniemożliwienie działania niektórych usług internetowych, co będzie miało wpływ na Państwa
doświadczenia związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Binary Subject, S.A. nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z
poniższych okoliczności:
a) Brak funkcjonowania strony lub nieprawidłowe działanie stron;
b) Eskimotyzm, nieadekwatność lub nieważność usług i treści oferowanych na stronie;
c) W wynikach i oczekiwaniach użytkowników;
d) Istnienie wirusów lub programów na komputerze użytkownika.
Binary Subject, S.A. w żadnym wypadku, w tym w wyniku zaniedbania, nie ponosi odpowiedzialności za
utratę działalności, dostępu, korzyści, danych, danych, pośrednich, wtórnych, specjalnych lub wtórnych
szkód wynikających z dostępu do usług witryny lub korzystania z nich, lub w inny sposób w ramach jej
zakresu.
Podobnie Bizay nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym naszych
reklamodawców i stron biznesowych Niektóre z plików cookie używanych na stronie internetowej pochodzą
od osób trzecich i Bizay nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Więcej informacji na temat ograniczenia odpowiedzialności Bizay i odpowiedzialności klienta lub użytkownika
strony Bizay można znaleźć w Warunkach Użytk o wa n i a Strony Bizay.
5. JAK MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z AKTUALNYMI INFORMACJAMI NA TEMAT TEJ POLITYKI?
Bizay zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji niniejszych zasad
dotyczących plików cookie w dowolnym momencie. Aby zawsze znać obowiązujące zasady korzystania z
plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową www.bizay.pl.
Korzystanie z usług po tych zmianach oznacza akceptację polityki plików cookie i przyszłych aktualizacji.
6. PODŁĄCZENIA
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i ich wykorzystania, sugerujemy skorzystać z
następujących linków, które są dostępne tylko w języku angielskim:
Przewodnik po plikach cookie firmy Microsoft
Wszystko o ciasteczkach

