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POLITYKA PLIKÓW COOKIES
nurthome.com

1.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES I ICH ZASTOSOWANIU

(1)

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które witryna, aplikacja, skrypt lub inny system

informatyczny przechowuje na docelowym komputerze, tablecie, smartfonie lub innym
urządzeniu użytkownika końcowego, zawierające informacje o charakterystyce przeglądania lub
korzystania przez użytkownika z danych treści. Pliki cookies są niezbędne w obsłudze
współczesnych witryn internetowych, ułatwiając nawigację i interakcję z takimi platformami,
oraz identyfikując urządzenie, lokalizację lub preferencje użytkownika. Pliki cookies
wykorzystywane na niniejszej witrynie nie mogą zaszkodzić urządzeniu użytkownika, albowiem
nie stanowią same w sobie programu a jedynie sposób przechowywania informacji.
(2)

W ramach niniejszej Polityki Plików Cookies poprzez określenie „pliki cookies”, odnosimy

się również do innych podobnych technologii instalowania i/lub gromadzenia informacji na
urządzeniu (takich jak pliki cookie flash, sygnały nawigacyjne lub błędy w sieci Web, technologie
HTML5 takie jak pamięć lokalna i SDK dla formatów aplikacji. Podobnie termin „pliki cookie”
odnosi się również do wykorzystania technik fingerprinting, to znaczy technik łączenia
informacji, które pomagają nam zidentyfikować Twoje urządzenie.
(3)

W zależności od właściciela plików cookies można je podzielić na:
(a) własne pliki cookies – pliki wysyłane do komputera lub urządzenia użytkownika

z komputera lub domeny zarządzanej przez samego wydawcę;
(b) pliki cookies stron trzecich – są to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia
użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez wydawcę, ale przez inny
podmiot przetwarzający dane pozyskane za pomocą plików cookies.
(4)

Pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie dzielimy na cztery grupy w zależności od

ich funkcji:
(a) pliki techniczne – pliki, które pozwalają użytkownikowi poruszać się po stronie
internetowej, platformie lub aplikacji i korzystać z różnych opcji lub usług (kontrolowanie ruchu,
identyfikacja danych lub sesji, dostęp do sekcji lub treści ograniczonego dostępu,
zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, realizacja procesu zakupu
zamówienia, zarządzanie płatnościami, kontrola nadużyć związanych z bezpieczeństwem usługi,
korzystanie z elementów bezpieczeństwa podczas nawigacji, dokonywanie zgłoszenia
rejestracyjnego lub udział w wydarzeniu, przechowywanie treści do emisji wideo lub dźwięku,
włączanie treści dynamicznych) – pliki te są niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony;
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(b) pliki funkcjonalne – pliki cookie pozwalają użytkownikowi zapamiętać informacje,
dzięki czemu uzyskuje on dostęp do usługi lub platformy o określonych cechach, które mogą być
różne od cech poszukiwanych przez innych użytkowników (np. język, liczba wyników, które mają
być wyświetlane, wygląd lub zawartość serwisu w zależności od typu przeglądarki) – brak
akceptacji tych plików cookies może prowadzić do spowolnienia działania strony;
(c) pliki analityczne

– pliki, które pozwalają na ilościowe określenie liczby

użytkowników, odwiedzanych sekcji na platformie i sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą z nią
w interakcję w celu przeprowadzenia pomiaru i analizy statystycznej;
(d) pliki behawioralne – pliki, które przechowują informacje o zachowaniu
użytkowników uzyskane dzięki ciągłej obserwacji ich nawyków przeglądania, co pozwala na
opracowanie na ich podstawie określonego profilu wyświetlania reklam.
2.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

(1)

Użytkownik może zarządzać zgodami na wykorzystanie plików cookies na naszej

witrynie w panelu konfiguracyjnym dostępnym w każdej chwili na naszej witrynie. Jednocześnie,
użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Z możliwości
uniknięcia korzystania z plików cookie można skorzystać w każdej chwili.
(2)

Zarządzanie panelem konfiguracji plików cookies jak i używanie odpowiednich opcji

przeglądarki ma wpływ wyłącznie na dane urządzenie i daną przeglądarkę – i musi zostać
ustawione osobno dla każdego innego urządzenia.
(3)

W odniesieniu do plików cookies stron trzecich, w celu dostarczania reklam opartych na

zainteresowaniach użytkownika, niektóre strony trzecie mogą być członkami któregokolwiek
z poniższych samoregulacyjnych behawioralnych programów reklamowych online, które
udostępniają odpowiednie opcje rezygnacji:
• Network Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/
• Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
(4)

Informacje przechowywane w plikach cookies naszej witryny są wykorzystywane przez

NURT oraz w przypadku plików cookies stron trzecich – przez podmioty zewnętrzne w celu
świadczenia nam usług mających na celu ulepszanie naszych usług i doświadczeń użytkownika
podczas przeglądania naszej witryny.
(5)

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych

osobowych w ramach naszej współpracy ze stronami trzecimi i danych będących przedmiotem
międzynarodowych transferów, zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności oraz
Regulaminem jak również politykami prywatności i ich ustawieniami współpracowników
zewnętrznych, dostępnymi za pośrednictwem ich platform.
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