POLITYKA COOKIES STRONY INTERNETOWEJ
Niniejsza polityka Cookies dotyczy plików Cookies używanych na stronie
http://www.notariusz-poznan.pl (dalej jako: Strona lub Strona internetowa), której
właścicielem jest:
Karolina Walkiewicz-Kuraś prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria
Notarialna Karolina Walkiewicz-Kuraś (adres prowadzenia działalności i adres do
korespondencji: Karola Libelta 29A/10, 61-707 Poznań), NIP 972-101-69-58 adres
poczty elektronicznej: walkiewicz@rejent.poznan.pl, numer telefonu: (+48) 61 853
3313 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). (dalej
jako: Właściciel).
1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika
odwiedzającego Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie
pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając Stronę
internetową). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania
można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
2. W JAKIM CELU UŻYWAMY PLIKI COOKIES
Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci
przeglądanie Strony internetowej zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jej
funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez naszą Stronę są bezpieczne i nie
powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie,
ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Pliki Cookies używamy w następujących celach:



Informacji o lokalizacji naszej firmy poprzez mapę Google Maps, która
zapamiętauje np Twoje ostatnie ustawienia mapy (zoom na mapie itp)
Informacji statystycznych o użytkownikach odwiedzających Stronę

3. RODZAJE PLIKÓW COOKIES, KTÓRYCH UŻYWAMY
Odwiedzając naszą Stronę możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików
Cookies:


Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one
przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na
karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając naszą Stronę
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internetową. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez
stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie zamknięcia
przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego
powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również
plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres
dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania
trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do
momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.


Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi
bezpośrednio ze Strony, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem
naszej Strony (np. w wypadku udostępnienia powierzchni Strony jednej z sieci
reklamowych lub prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu
Google Analytics). W tym ostatnim wypadku zalecamy również zapoznanie się
z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Poniżej znajdziesz szczegółową informację o celu i rodzaju plików Cookies używanych
na naszej Stronie:

Nazwa pliku
Cookies

Cel używania pliku Cookies

Pochodzenie
pliku Cookies

Czas zapisu pliku Cookies

Czy plik Cookies
jest wymagany do
prawidłowego
korzystania ze
strony

GOOGLE ANALYTICS
_utma

unikalny identyfikator domeny

ok 2 lat

_utmb

odpowiedzialne za
przechowywanie informacji na
temat danej odwiedziny

_utmc

współpracuje z _utmb

wygasa po zamknięciu
przeglądarki

_utmz

zawiera ono informację na
temat źródeł odwiedzin

ok 6 miesięcy

google.com oraz
adlers.com.pl

wygasa po zamknięciu
przeglądarki

nie jest wymagany
do korzystania ze
strony

GOOGLE MAPS
wygasa po zamknięciu
przeglądarki

S
SSID
NID
APISID
SID

Pliki Cookies są używane w
celu wyświetlania informacji
dotyczącej mapy pobieranej z
serwisu firmy Google.

ok. 10 lat

google.pl i
google.com

Więcej informacji:
http://www.google.com/policie
s/privacy/

ok 6 miesięcy
ok. 10 lat
ok. 10 lat

PREF

ok. 2 lat
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nie jest wymagany
do korzystania ze
strony

SAPISID

ok. 10 lat

HSID

ok. 10 lat

S_adsense

wygasa po zamknięciu
przeglądarki

S_adsense3-ui

wygasa po zamknięciu
przeglądarki

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a
także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich
opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy
przeglądarki internetowej.
4. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES, ZGODA NA ICH UŻYWANIE
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków
korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie
wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym
ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony
internetowej.
Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z
punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę – zgodnie
z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki
internetowej.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz
ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych
dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
•
•
•
•
•

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
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