POLITYKA COOKIES
Vital Voices Chapter Poland
Niniejsza Polityka dotyczy stosowania plików cookies i odnosi się do strony internetowej http://vitalvoices.pl/ , której
operatorem jest Administrator danych, zgodnie z informacją zawartą w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem

http://vitalvoices.pl/wp-content/uploads/2020/01/Polityka-Prywatno%C5%9Bci-VV-2020-FINAL.pdf
Pliki cookies
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach
końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.

Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies
Pliki cookies używane są w celu:
a) dostosowania i optymalizacji stron internetowych do potrzeb Użytkowników,
b) w celu zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania strony internetowej,
c) administrowanie serwisem,
d) optymalizacja nawigacji www,
e) zapewnienie bezpieczeństwa serwisu,
f)
analiza użytkowania www w oparciu o otrzymywane statystyki z użyciem takiego narzędzia, jak Google Analytics
(informacje o zasadach profilowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl).

Przesłanka prawa przetwarzania danych z wykorzystaniem plików cookies
Informujemy, iż stosowanie plików cookies oparte jest o zgodę Użytkownika strony (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażoną poprzez
ustawienia przeglądarki internetowej (ustawienia które Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić) lub jest to
działanie wynikające z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (operatora strony) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który
polega na zapewnieniu realizację w/w celów zastosowania plików cookies.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
Na stronach internetowych wykorzystywane są pliki cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki
internetowej.

Usuwanie plików cookies
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu
końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Użytkownik
może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej.

Kontakt w sprawie plików cookies
Zapytania w sprawie plików cookies proszę kierować na adres info@vitalvoices.pl.

