
Załącznik nr 2

Polityka dotycząca Cookies i Podobnych Technologii - załącznik
do Regulaminu Portalu „Spotkania KulturLove”

O plikach cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas

korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies wykorzystywane są przede wszystkim do

utrzymania sesji i do zapewnienia przyjaznego korzystania z portalu.

Używamy cookies w celu:

● Zarządzania Twoimi preferencjami i usprawniania funkcjonowania naszego Serwisu. W

ramach tych działań możemy gromadzić informacje dotyczące tego kiedy i przez jaki czas

odwiedzasz nasze strony, informacje o historii Twojej przeglądarki oraz o preferencjach

językowych.

● Rozwijania naszych środków bezpieczeństwa i wykrywania działań sprzecznych z prawem

(tzw. fraudy).

● Analizowania dostępności naszego Serwisu, sposobów jego wykorzystania oraz wydajności.

Wykorzystujemy te informacje do utrzymywania, obsługi i ciągłego  ulepszania świadczonych

przez nas usług.

Platforma „Spotkania KulturLove”  korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:

● Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce

Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam

zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę na

naszym Serwisie wygodniejszą. Na przykład, dzięki cookies nie będziesz zmuszony do

ponownego logowania. Podczas kolejnej wizyty będziemy również pamiętać o Twoich

preferencjach językowych.

21



● Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies

w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu. Informacje, które

otrzymujemy dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch

sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz

umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.  

Portal nie wykorzystuje technologii:

● sygnalizatorów www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane

także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”);

● odnośników do innych stron internetowych lub aplikacji;

● wtyczek (plug-ins) i plików cookies podmiotów trzecich.  

Przeglądarka internetowa Użytkownika winna zapewnić informacje na temat tego w jaki sposób

możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w

ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzysta Użytkownik.

W ramach wyżej wskazanych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Uwaga, w przypadku zablokowania cookies wykorzystywanych przez Platformę „Spotkania

KulturLove” Użytkownik może utracić dostęp do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas

usług.

Dane kontaktowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizowania swoich praw, możesz skontaktować się z

nami na adres mailowy podany w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do Regulaminu.
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