Pliki cookies (pol. „ciasteczka”) są krótkimi informacjami, które są zapisywane przez
udostępniony Państwu system informatyczny Poland Group (w dalszej części jako „Serwis”) w
pamięci (np. dysku twardym, pamięci typu flash) Państwa urządzenia dostosowanego do
odtworzenia Serwisu (komputera, urządzenia mobilnego), oraz mają postać plików tekstowych. W
oparciu o te pliki możemy badać ruch w ramach Serwisu, tworzyć statystyki, badania i analizy
związane z powyższym, a także w celu utrzymania Państwa sesji i ustawień, jako użytkownika
tego Serwisu (w trakcie lub po zalogowaniu do Serwisu), dzięki czemu nie muszą Państwo
ponownie wpisywać danych niezbędnych do logowania celem otworzenia danej strony lub
podstrony systemu informatycznego Poland Group. W związku z dostępem do plików cookies
uzyskujemy takie dane, jak Państwa adres IP, adres URL żądania, nazwę domeny, identyfikator
urządzenia, typ przeglądarki internetowej, jej język, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na
poszczególnych stronach Serwisu, data i godzina korzystania z Serwisu, rodzaj i wersja systemu
operacyjnego, rozdzielczość ekranu Państwa urządzenia przeznaczonego do przeglądania
Serwisu, oraz inne, podobne informacje.
Powyższe dane są wyłącznie danymi dotyczącymi sposobu oraz formy korzystania z Serwisu i
nie wpływają one na sposób działania Państwa urządzeń (komputerów, urządzeń mobilnych),
ponadto powyższa identyfikacja następuje w sposób bezosobowy i bezimienny, i służy nam
wyłącznie do usprawnienia pracy Serwisu oraz jego rozwoju.
Pliki cookies dzielą się na pliki o charakterze tymczasowym (sesyjnym) oraz stałym. Pliki
tymczasowe przechowywane są w pamięci Państwa urządzenia do czasu wylogowania się z
Serwisu lub zamknięcia przeglądarki internetowej lub tego urządzenia. Z kolei pliki stałe są
zapisane w tej pamięci przez czas określony bezpośrednio w tych plikach, lub do czasu ich
usunięcia przez Państwa, co może nastąpić w każdym momencie poprzez wykorzystanie
funkcjonalności Państwa przeglądarek internetowych i urządzeń przeznaczonych do korzystania
z Serwisu.
Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na używanie plików cookies. Może być ona przez Państwa
złożona poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki internetowej. Powyższa zgoda nie
jest wymagana, aby korzystać z Serwisu i dalej, usług oferowanych przez Poland Group, ale brak jej
wyrażenia może uniemożliwić poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie.

