Polityka prywatności serwisu
www.entercom.com.pl
1. Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu www.entercom.com.pl jest EnterCOM Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
posiadające siedzibę pod adresem: Siedlce, ul. Podlaska 61, adres do korespondencji ul. Podlaska 61, 08110 Siedlce (dalej jako „Serwis”).
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 Poprzez dobrowolnie zamieszczone informacje w formularzach.
 Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (dalej jako "Ciasteczka").
 Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej
NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.), funkcjonującego pod adresem www.nazwa.pl

2. Czym są Ciasteczka ?
Są to dane informatyczne, które są wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane
w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i na podstawie tych danych dopasować odpowiednią rozdzielczość
ekranu i inne preferencje. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zawarte w tych plikach
pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła.

3. Funkcje jakie pełnią Ciasteczka :
Ciasteczka wykorzystywane są w następujących celach:
• Zapamiętanie dokonanego przez użytkownika wyboru języka oraz kraju, z którego pochodzi urządzenie
końcowe,
• Przypominanie użytkownikowi o jego projektach,
• Identyfikowanie czy użytkownik jest członkiem klubu EnterCOM,
• Zapamiętywanie ustawień przeglądarki użytkownika,
• Dopasowywanie strony internetowej EnterCom do potrzeb użytkowników
• Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania
dostępu przez Cookies
1.
2.

2.
3.

Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić
tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie Ciasteczek w ogóle lub wybranych Ciasteczek.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Ciasteczek, określając
warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Ciasteczka do urządzenia użytkownika. Zmiany
ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, 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 Ciasteczek w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu
użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Ciasteczek dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć Ciasteczka korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Ciasteczek do swojego urządzenia.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze
swojej natury wymagają Ciasteczek.

4. W celu zarządzania ustawieniami Ciasteczek użytkownik powinien wybrać z listy poniżej, wykorzystywaną
przez niego, przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami dla każdej
z przeglądarek:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

5. Rodzaje wykorzystywanych Ciasteczek :
1.

2.

Stosowane przez operatora Serwisu Ciasteczka są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności
tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkownika za pomocą wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Ciasteczka pozwalają zidentyfikować
oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego
użytkownika. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Operator Serwisu wykorzystuje dwa typy Ciasteczek:
• sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i umieszczone są tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm Ciasteczek sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
• trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia.
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich skasowania
z urządzenia użytkownika. Mechanizm Ciasteczek trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

