POLITYKA PLIKÓW COOKIES
BILLECTA POLAND SP. Z O.O.
1.

Informacje ogólne

2.1 Niniejsza Polityka plików cookies Billecta Poland sp. z o.o. („Polityka”) określa zasady wykorzystywania przez
Billecta Poland sp. z o.o. („Administrator”) plików cookies w związku z korzystaniem przez użytkowników
strony ze strony internetowej billecta.pl.
2.2 W ramach funkcjonowania niniejszej strony internetowej billecta.pl Administrator korzysta z plików cookies.
2.3 Pliki cookies to dane informatyczne w formie plików tekstowych, tworzone i zapisywane w urządzeniu
końcowym (np. komputer, telefon) użytkownika strony internetowej („Użytkownik strony”) w związku z
korzystaniem przez niego ze strony internetowej Administratora.
2.

Zasady korzystania z plików cookies przez Administratora

2.1 Administrator może korzystać z plików cookies jedynie po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika strony
o korzystaniu przez Administratora z plików cookies oraz po uzyskaniu zgody Użytkownika strony.
2.2 Administrator informuje Użytkownika strony o korzystaniu z plików cookies poprzez umieszczenie stosownej
informacji w dolnej części strony internetowej.
2.3 Użytkownik strony wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z plików cookies poprzez naciśnięcie na
pole „Akceptuję pliki cookies”, albo poprzez dalsze korzystanie ze strony internetowej pomimo niezaznaczenia
pola „Akceptuję pliki cookies”.

3. Rodzaje plików cookies wykorzystywane przez Administratora
3.1 W ramach funkcjonowania strony internetowej Administrator korzysta z poniżej wskazanych plików cookies
oraz wykorzystuje pliki cookies w poniżej wskazanych celach. Z plików cookies korzystają również partnerzy
biznesowi Administratora.

3.2 Własne pliki cookes Administratora
Rodzaj plików cookies

Cel wykorzystania plików cookies

Identyfikacja sesji przeglądarki
internetowej

Zbierane w celu utrzymania stanu bieżącego sesji przeglądarki internetowej,
z której korzysta Użytkownik strony podczas przeglądania strony
internetowej, w tym podczas procesu aplikowania o produkt lub usługę
oferowaną przez Administratora.

Identyfikacja użytkownika

Zbierane w celu umożliwienia dostępu do danych osobowych Użytkownika
strony.

Stan zalogowania

Zbierane w celu śledzenia, czy podane przez Użytkownika strony dane są
poprawne.

Śledzenie podmiotów
partnerskich

Zbierane w celu informowania Administratora, że Użytkownik strony trafił na
stronę internetową poprzez jednego z partnerów biznesowych
współpracujących z Administratorem. Jest to również osiągane poprzez użycie
unikatowego identyfikatora w opisie adresu URL, gdy Użytkownik strony
odwiedza stronę internetową.

3.3 Zewnętrzne pliki cookies zamieszczane przez partnerów biznesowych Administratora:
Rodzaj plików cookies

Cel wykorzystania plików cookies
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Wydajnościowe i analityczne
pliki cookies

Zbierane w celu uzyskania informacji o Użytkowniku strony, jego aktywności
podczas przeglądania strony internetowej i sposobie, w jaki korzysta ze strony
internetowej, w tym informacje takie jak: liczba użytkowników strony
internetowej, skąd pochodzą i jakie strony odwiedzają. Administrator
wykorzystuje te informacje w celach analitycznych, aby zrozumieć zachowania
użytkowników strony internetowej oraz zapewnić sobie możliwość lepszego
dopasowania strony internetowej do ich preferencji oraz w celu
odpowiedniego dopasowania kierowanych do użytkowników informacji na
stronie internetowej oraz poza stroną internetową.

Śledzenie reklam

Zbierane w celu analizy, jak reklama zamieszczona na innych stronach
internetowych oddziaływuje na Użytkownika strony zanim trafi on na stronę
internetową Administratora oraz o preferencjach Użytkownika strony w
zakresie reklamy. Informacje te pomagają Administratorowi dostosować
reklamy do zainteresowań Użytkownika strony, kontrolować ile razy
wyświetlana jest dana reklama oraz mierzyć efektywność kampanii
reklamowych.
Zbierane w celu pokazania Użytkownikowi strony różnych wersji tej samej
strony internetowej lub jej zawartości, mierzenia, która wersja wypada lepiej
oraz decydowania, którą wersję pokazać Użytkownikowi strony. Wersje są
wybierane losowo, a dane osobowe Użytkownika strony nie są w tym
przypadku przetwarzane przez Administratora.

Testowanie strony

Clickstream

Zbierane w celu zidentyfikowania stron internetowych odwiedzanych przez
Użytkownika strony podczas bieżącej sesji przeglądarki internetowej.

4. Prawa Użytkownika strony w związku z korzystaniem z plików cookies przez Administratora
4.1 Użytkownik strony jest uprawniony w każdym czasie do odmowy dostarczania Administratorowi oraz
partnerom biznesowym Administratora informacji wskazanych w pkt. III Polityki. Użytkownik strony może to
uczynić poprzez:
4.1.1 usunięcie zapisanych plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej lub
4.1.2 zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik strony, określając warunki
przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies przez Administratora lub partnerów
biznesowych Administratora.
4.2 Brak zgody Użytkownika strony na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część
funkcjonalności strony internetowej nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z
pełnej funkcjonalności strony internetowej Administratora zalecane jest wyrażenie przez Użytkownika strony
zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika
strony.

5. Postanowienia końcowe
5.1 Polityka w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 31.03.2021 r.
5.2 Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki, a o ewentualnych zmianach poinformuje Użytkownika
strony poprzez zamieszczenie zmienionej Polityki na stronie internetowej Administratora.
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