Polityka plików cookies iSpring
Data wejścia w życie: 22 maja 2018 r.
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez strony internetowe w
celu usprawnienia doświadczeń użytkowników. Według prawa możemy przechowywać pliki cookie na
Twoim urządzeniu, jeśli są niezbędne do działania tej witryny.
Niezbędne pliki cookie nie mogą zostać odznaczone. Niezbędne pliki cookie sprawiają, że można
korzystać ze strony, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do
bezpiecznych obszarów strony. Strona nie może prawidłowo funkcjonować bez tych plików cookie.
iSpring wykorzystuje niezbędne pliki cookie pierwszej kategorii, aby zapewnić funkcjonalność strony
internetowej i rozpoznać Cię w różnych Usługach i urządzeniach, a także pliki cookie stron trzecich do
analizy i udostępniania treści.

Z jakich plików cookie korzystamy?
Używamy niezbędnych plików cookie i innych technologii, aby ulepszać i dostosowywać nasze
produkty i strony internetowe („Usługi”) oraz Twoje doświadczenia; aby umożliwić Ci dostęp do
Usług i korzystanie z nich bez ponownego wprowadzania nazwy użytkownika lub hasła; aby
zrozumieć jak wykorzystywane są nasze Usługi oraz zrozumieć zainteresowanie naszych klientów;
aby ustalić, czy wiadomość e-mail została otwarta i podjęto opisane w niej działania.

Wykorzystywane przez nas pliki cookie obejmują:
1. Pliki cookie






pierwszej kategorii

pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez użytkowników do śledzenia danych wpisywanych
podczas wypełniania formularzy online, koszyków, itp. na czas trwania sesji lub trwałe pliki
cookie ograniczone do czasu trwania operacji, takiej jak zakup lub okres próbny;
trwałe pliki cookie służące do identyfikacji użytkownika, umożliwiające identyfikację
użytkownika, który odwiedził serwis po raz pierwszy;
uwierzytelniające pliki cookie, umożliwiające identyfikację użytkownika po zalogowaniu na
czas trwania sesji;
pliki cookie służące do dostosowywania interfejsu użytkownika, dotyczące takich aspektów,
jak strefa czasowa i informacje o stanie koszyka na czas trwania sesji (lub nieco dłużej).

2. Pliki cookie stron trzecich




wtyczki społecznościowe do udostępniania treści plików cookie, dla zalogowanych
członków sieci społecznościowej;
pliki cookie Google Analytics służące do generowania danych statystycznych o sposobie
korzystania ze strony przez odwiedzających.

Jak ich używamy?
Tam, gdzie są niezbędne. Te pliki cookie i inne technologie są niezbędne, aby umożliwić Usługom
świadczenie żądanych funkcji, takich jak zapamiętywanie, że się zalogowałeś.
Do funkcjonalności. Te pliki cookie i podobne technologie zapamiętują Twoje wybory, takie jak strefa
czasowa i informacje o koszyku. Używamy tych plików cookie, aby zapewnić lepsze doświadczenia
dopasowane do Twoich wyborów i dostosować do Ciebie Usługi.
Do wydajności i analityki. Te pliki cookie i podobne technologie zbierają informacje o sposobie
interakcji użytkowników z Usługami i pozwalają nam ulepszać Usługi. Na przykład, wykorzystujemy pliki

cookie Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający docierają do naszych produktów,
usług i strony oraz jak je przeglądają, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy, takie jak
nawigacja, doświadczenia użytkownika i kampanie marketingowe.
Pliki cookie mediów społecznościowych. Te pliki cookie są wykorzystywane, gdy udostępniasz
informacje za pomocą przycisku udostępniania w mediach społecznościowych lub przycisku „lubię to”
w naszych witrynach internetowych, lub gdy podłączasz swoje konto lub angażujesz się w nasze treści
w serwisie społecznościowym lub za jego pośrednictwem. Sieć społecznościowa zarejestruje, że to
zrobiłeś. Informacje te mogą być powiązane z działaniami związanymi z targetowaniem/reklamą.

Jak możesz zrezygnować?
Aby zrezygnować z korzystania przez nas plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby
przestała akceptować pliki cookie lub wyświetlała powiadomienie przed zaakceptowaniem plików
cookie z odwiedzanych witryn internetowych. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie
być w stanie korzystać z naszych Usług.

Aktualizacja niniejszej Polityki plików cookies
Niniejsza Polityka plików cookies może być od czasu do czasu aktualizowana. Jeżeli wprowadzimy
jakiekolwiek zmiany, powiadomimy Cię o tym, zmieniając datę „wejścia w życie” u góry niniejszego
powiadomienia.

