Polityka prywatności strony internetowej (pliki Cookies)
1. Strona internetowa https://NowyInternet.pl oraz strony w poddomenie *.NowyInternet.pl (dalej
„Serwis”) używa plików cookies i podobnych technologii w celach opisanych poniżej.
2. Podmiotem zamieszczającym na komputerze Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym
do nich dostęp jest Internet Holding sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Śliczna 30c/70, 31444 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000574660, numer NIP 5732856223, numer REGON 362432472, kapitał zakładowy
Spółki: 30 000,00 zł wpłacony w całości;
3. Niniejsza Polityka wyjaśnia, czym są pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz dlaczego ich używamy. Gdy
mówimy o zasadach odnośnie „cookies", mamy na myśli również inne podobne technologie, które
działają w analogiczny sposób jak pliki cookies, np. technologię local storage. Gdy mówimy
o zasadach dotyczących „komputerów", mamy na myśli nie tylko komputery, ale również
smartfony, tablety i inne urządzenia wykorzystywane do uzyskania dostępu do Serwisu.
4. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być zainstalowane na komputerze użytkownika
podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika
i dzięki temu pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę internetową (tj. dostosować ją do
indywidualnych preferencji użytkownika). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Cookies nie mogą czytać ani modyfikować żadnych innych danych na komputerze. Cookies
samodzielnie nie stanowią danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów
i samodzielnie identyfikują urządzenie odbiorcze (komputer) a nie daną osobę fizyczną.
5. Istnieją dwa typy plików cookies:
5.1. pliki cookies tworzone dla danej sesji oraz
5.2. trwałe pliki cookies.
6. Pliki cookie tworzone dla danej sesji są usuwane automatycznie po opuszczeniu Serwisu przez
użytkownika. Trwałe pliki cookies pozostają na komputerze, aż zostaną usunięte przez użytkownika
lub wygaśnie ich ważność;
7. Oba typy plików cookies mogą być klasyfikowane do jednej z czterech kategorii:
7.1. Cookies bezwzględnie konieczne – umożliwiające poruszanie się po Serwisie i korzystanie
z usług w ramach Serwisu.
7.2. Cookies funkcjonalne – pozwalają stronie internetowej zapamiętać wybrane opcje (takie jak
nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajduje) i zapewniają dostęp do
ulepszonych, bardziej spersonalizowanych funkcji Serwisu.
7.3. Cookies analityczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych i funkcjonalności Serwisu.
7.4. Cookies niezależnych dostawców – niektóre strony internetowe mogą mieć wbudowane
dodatki typu np. „social media", przyciski do udostępniania bądź usługi dostarczane przez
podmioty trzecie. Podczas korzystania z tego typu przycisków akcji, plik cookie może zostać
zdefiniowany automatycznie przez serwis, z którego skorzystałeś wywołując odpowiednią
akcję pod przyciskiem. Takie cookies można wyłączyć jedynie poprzez odpowiednią
konfigurację na stronie dostawcy określonego serwisu. Niektóre strony internetowe mogą
wyświetlać reklamy. W tym przypadku pliki cookies zbierają informacje o zwyczajach
użytkownika a następnie wykorzystują te informacje do personalizacji ogłoszeń
reklamodawców wyświetlanych w ramach strony.
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8. Pliki cookies używane przez Serwis:
8.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
8.2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
8.3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
9. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie do:
9.1. dostosowania zawartości treści Serwisu do preferencji Użytkownika (personalizacji) oraz
optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb, w tym np. rozpoznać rodzaj urządzenia wykorzystywanego przy
łączeniu z Serwisem i wyświetlenia wersji Serwisu dopasowanej do urządzenia (np. przy
korzystaniu z Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego – np. smartfona – wyświetlona
zostanie wersja serwisu uwzględniająca mniejszy ekran urządzenia i zajmująca mniej pamięci
podręcznej);
9.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
9.3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
9.4. automatycznego dostępu do konta użytkownika w Serwisie;
10. Korzystając ze stron Serwisu możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich
(takich jak np. Facebook, Google, Twitter), a także od niektórych bezpośrednio współpracujących
z nami podmiotów (reklamodawców, firm badawczych, dostawców aplikacji multimedialnych itp.).
Takie pliki cookies podlegają własnej polityce cookies tych podmiotów a więcej informacji na ich
temat możesz znaleźć na ich stronach internetowych. Rekomendujemy zapoznanie się z ich treścią.
11. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze użytkownika mogą zostać zapisane cookies od
następujących dostawców:
11.1.
Facebook : https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/
11.2.

Youtube i inne usług Google: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

12. Każdy użytkownik może zarządzać oraz kontrolować cookies zainstalowane na komputerze,
konfigurując swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby powiadamiała o otrzymywanych
plikach cookies oraz umożliwiała podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu pliku cookie. Ponadto
za pomocą ustawień przeglądarki można zablokować wszystkie pliki cookies oraz usunąć
dotychczas zapisane cookies. Aby zmienić ustawienia przeglądarki lub wyczyścić cookies należy
wybrać Pomoc z paska menu przeglądarki i postępować zgodnie z instrukcjami. Brak zmiany
ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez
Serwis.
13. Poniżej zawarte są również linki do instrukcji zarządzania cookiesami w najpopularniejszych
przeglądarkach:
13.1.
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/plpl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
13.2.
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
13.3.
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&p=cpn_cookies
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13.4.
Apple Safari:
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US&viewlocale=pl_PL
13.5.
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
14. Ogólną informację o cookies udostępnia też serwis branżowy https://ciasteczka.org.pl
15. Zmieniając ustawienia dotyczące zarządzania plikami cookies należy pamiętać, że może to mieć
niekorzystny wpływ na działanie wybranych aplikacji/stron, które z tych funkcjonalności korzystają.
16. Polityka Cookie w wersji z dnia 01.06.2018r.
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