Polityka plików Cookies
Niniejsza Polityka plików Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji Usług. Pojęciom pisanym z
wielkiej litery i niezdefiniowanym w niniejszej polityce nadaje się znaczenie jak w Regulaminie Usługi
Fandla.
_______________

§ 1 Definicje
1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) - stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
2. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje
dostęp do stron internetowych Serwisu.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies
1. Stosowane przez Fandla pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika i nie stwarzają
zagrożenia przedostania się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować
oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych
preferencji Użytkownika.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików Cookies: „sesyjne” (ang. session
cookies) oraz „stałe” (ang. persistent cookies);
2.1. „sesyjne” pliki Cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania;
2.2. „stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików
„Cookies”.
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§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies
1. Pliki Cookies wykorzystywane są w ramach Serwisu w następujących celach:
1.1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie
Serwisu ponownie wpisywać hasła i login;
1.2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
1.3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
1.4. określania profilu Użytkownika w celu dostarczania i wyświetlania Użytkownikom
dopasowanych materiałów reklamowych.
2. Do tworzenia statystyk, o których mowa w ust.1.3 powyżej, mogą być wykorzystywane pliki Cookies
zewnętrzne, w tym narzędzia analityczne Google Analytics (administrator Cookies zewnętrznego:
Google Inc z siedzibą w USA).
3. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia
Użytkownika.
2. Zmiany ustawień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na
urządzeniu Użytkownika.
3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
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