Polityka prywatności (plików cookies) strony europejski.pl
1. Strona internetowa www.europejski.pl („Strona”) zbiera w sposób automatyczny wyłącznie
informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony www.europejski.pl. Pliki
cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych
osobowych.
3. Operatorem i właścicielem Strony jest Europejski Property spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, utworzona zgodnie z prawem polskim z siedzibą w Warszawie /adres: ul.
Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa/ wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000923434,
numer identyfikacji podatkowej [NIP]: 527-25-27-592.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a.

dopasowania zawartości Strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze Strony; przede wszystkim pliki te rozpoznają
urządzenie użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić Stronę;
b. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań
użytkowników. Statystyki stosuje się m.in. do oceny popularności Strony. Analiza
statystyk jest anonimowa.
Pliki cookies służące do analityki danych obejmują również cookies Google Analytics (są to
pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony przez
użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony). Google
nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji
w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania
danych
w
związku
z
tą
usługą
można
znaleźć
pod
linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
5. W ramach Strony stosuje się dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki
sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je w urządzeniu końcowym użytkownika do
momentu opuszczenia Strony poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki.
Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia
przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby
zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich
umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach
przeglądarki internetowej użytkownika. Należy pamiętać, że większość przeglądarek
domyślnie akceptuje zapis plików cookies w urządzeniu końcowym.
7. Operator Strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika
mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Strony internetowej.
8. Pliki cookies, z których korzysta Strona internetowa zamieszczane w urządzeniu końcowym
użytkownika mogą być udostępnione partnerom Operatora oraz współpracującym z nim
reklamodawcom.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu lub na
stronie jej producenta.

