Polityka prywatności dla portalu http://prostepromocje.pl/
Korzystając z serwisu akceptujesz postanowienia Polityki Prywatności. Dokładamy
wszelkich starań by gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych
użytkowników, odbywało się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce
Prywatności, które znajdują się na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian. Podstawowa zasada jednak NIGDY się nie zmieni - nigdy nie
udostępniamy danych wprowadzonych przez użytkowników (np. w komentarzach),
oraz baz mailingowych, osobom trzecim.
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości mailowych osobom które
zostawiły swój adres mailowy oraz zgodziły się na to. Wysyłane informacje będą
dotyczyły działalności serwisu, tj.: nowe promocje, ciekawe oferty, nowości.

Polityka plików cookies
Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji poza informacjami
zawartych w tzw. Plikach cookies. Są to pliki które zapisują sie na urządzeniach
końcowych użytkownika i są przeznaczone do tego by korzystanie ze stron
internetowych serwisu było jak najbardziej optymalne.
Jakie pliki cookies są wykorzystywane w serwisie i do czego są potrzebne:
• Pliki pozwalające dostosować strony portalu do preferencji użytkownika. Pliki
te są niezbędne do prawidłowego działania portalu, np. pozwalają rozpoznać
urządzenie z jakiego korzysta dany użytkownik i w odpowiedni sposób
wyświetlić mu stronę internetową, grafiki.
• Pliki które pozwalają tworzyć różne statystyki (pliki analityczne). Pomagają
one zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z portalu. Na podstawie
tych informacji, portal jest ulepszany, tak by korzystanie z niego było bardziej
przyjazne dla użytkowników. W serwisie do tych celów wykorzystywane są
pliki cookies narzędzi analitycznych tj.: Google Analitics, Smartlook pixel,
Facebook pixel. Za pomocą tych narzędzi zbierane są dane dotyczące tego
jakie podstrony wyświetlone zostały przez danego użytkownika. Czas jaki
użytkownik spędził na portalu i poszczególnych podstronach. Są to jednak
tylko i wyłącznie dane statystyczne. Za ich pomocą nie jest możliwe ustalenie
tożsamości użytkownika. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla
użytkownika, nie ingerują w oprogramowanie i w żaden sposób nie wpływają
na ustawienia użytkownika.

• Pliki służące zapewnieniu bezpieczeństwa. Wykorzystywane są one do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
• Pliki pozwalające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień, tak
by użytkownik nie musiał ich ponownie wybierać za każdym razem gdy
ponownie odwiedza portal, np. wybór i rozmiar wybranej czcionki, język
strony.
Pliki cookies które są wykorzystywane na stronie można podzielić na dwa rodzaje:
• Pliki sesyjne (cookies session) – są to pliki tymczasowe. Są one
przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu
zakończenia sesji, wyłączenia przeglądarki.
• Pliki stałe (cookies persistent) – pliki te są przechowywane na urządzeniu
końcowym użytkownika przez określony, w parametrach pliku, czas albo do
momentu ich usunięcia przez użytkownika (np. poprzez czyszczenie
"ciasteczek" na przeglądarce)

Jak zbierane są pliki cookies – prawa użytkowików
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, czyli przeglądarki
internetowe, domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies na urządzeniach
końcowych użytkowników korzystających z tego oprogramowania. Każdy
użytkownik ma w dowolnym momencie możliwość do zmiany ustawień
dotyczących plików cookies.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików cookies,
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niektóre
ustawienia mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych serwisu oraz współpracujących ze stroną reklamodawców oraz
partnerów.

