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Ochrona prywatności użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym podajemy poniżej
informacje dotyczące plików cookie w naszym serwisie internetowym dostępnym pod adresem
https://www.pse-innowacje.pl/ (dalej: Serwis).

1.

Co to są ciasteczka (pliki cookie)?

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
zazwyczaj zawierają oznaczenie strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz ciąg liter lub cyfr. Są one przechowywane na urządzeniu końcowym
użytkownika Serwisu (np. na komputerze, telefonie lub tablecie) i pozwalają na odczytanie informacji
w nich zawartych operatorowi Serwisu.

2.

W jakich celach wykorzystujemy pliki cookie w Serwisie?
W Serwisie używamy cookies w następujących celach:
•
•

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
monitorowania aktywności użytkowników w Serwisie w celu jego doskonalenia.

Czas, przez który plik cookie pozostaje w pamięci urządzenia końcowego zależy od jego typu:
• pliki sesyjne (sessioncookies) - tymczasowe pliki, które istnieją tylko w czasie kiedy masz dostęp
do naszego Serwisu (a ściślej, do momentu zamknięcia przeglądarki),
• pliki stałe (persistentcookies) – trwałe pliki, które pozostają w urządzeniu po odwiedzeniu
Serwisu przez określony czas.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
Nazwa pliku

Cel pliku

Okres ważności

JSESSIONID

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
Serwisu.

sesyjne

Monitorowanie aktywności użytkowników w
Serwisie w celu jego doskonalenia.

13 miesięcy

ROUTEID
LFR_SESSION_STATE_20159
_pk_id
_pk_ref
_pk_ses,
eu_cookieClosed
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Ponadto w ramach Serwisu stosowane są pliki cookies pochodzące z innych domen internetowych:
Usługa
Google Maps

3.

Opis
Osadzamy treści
z serwisu Google Maps
w celu wyświetlenia
w Serwisie interaktywnej
mapy

Więcej informacji
Szczegółowe informacje o stosowanych przez Google
plikach cookie są dostępne na poniższych stronach:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=plPL
https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL

Jak kontrolować i usuwać pliki cookie?

Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na korzystanie z plików cookie innych niż
niezbędne do funkcjonowania Serwisu przy użyciu narzędzia dostępnego przy otwarciu Serwisu.
Użytkownik może zarządzać plikami cookies także poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej,
w tym ograniczyć lub zablokować używanie plików cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania
plików cookies może spowodować utrudnienie lub brak działania niektórych funkcji Serwisu.
Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych
przeglądarek:
• Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-izarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
• Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
• Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-iprzegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4ac582b4e640dd
• Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
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