POLITYKA COOKIES - ZBIERANIE DANYCH PODCZAS WIZYTY NA STRONIE INTERNETOWEJ
1. Podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie internetowym wyświetlana jest Użytkownikom
informacja na temat stosowania plików cookies. Nasz Serwis internetowy, podobnie jak
większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki
tekstowe, zapisywane w pamięci komputera i przyporządkowane do wykorzystywanej przez
Użytkownika przeglądarki. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych urządzenia i używanego oprogramowania
oraz nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na urządzeniu
Użytkownika. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej efektywna dla jej użytkowników.
3. W przypadku, gdy Serwis internetowy jest wykorzystywany przez Użytkownika jedynie w celu
uzyskania informacji, to znaczy, jeśli Użytkownik nie przekazuje danych osobowych w inny
sposób, zbierane są tylko te dane, które są przekazywane na nasz serwer przez przeglądarkę
internetową Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat opisane są w poniższych
punktach naszej Polityki cookies.
4. Podczas przeglądania Strony internetowej, zbierane są dane potrzebne ze względów
technicznych, aby móc wyświetlić stronę internetową oraz zagwarantować jej stabilność
i bezpieczeństwo. Są to następujące informacje:
1. adres IP
2. data i godzina zapytania
3. różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
4. treść żądania (konkretna strona)
5. status dostępu/ kod odpowiedzi http
6. przesyłana ilość danych
7. strona internetowa, z której pochodzi żądanie
8. przeglądarka
9. system operacyjny i jego interfejs
10. język i wersja oprogramowania przeglądarki.
5. Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania ze Strony internetowej
na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies. Można wyróżnić różne rodzaje
plików cookies. Strona internetowa wykorzystuje cookies własne wykorzystywane w celu
zapewnienia prawidłowego jej działania oraz cookies pochodzące od podmiotów trzecich,
a także cookies sesyjne (przy których po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu
komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia), jak i pliki cookies trwałe
(które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania lub wygaśnięcia).
6. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu
internetowego i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.
7. Korzystamy z plików cookies w następujących celach:
8. prawidłowego wyświetlenia strony internetowej oraz dostosowania jej do Twoich preferencji,
9. tworzenia statystyk i ulepszania zawartości strony internetowej, a także
10. personalizowania informacji marketingowych.
11. Dla powyższych celów korzystamy również z narzędzi udostępnianych przez podmioty trzecie.
Wiąże się to z korzystaniem i przekazywaniem plików cookies do firm zewnętrznych takich
jak: Google LLC oraz Facebook Inc. Z uwagi na to, że Google LLC oraz Facebook Inc
posiadają siedzibę w USA i wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA,
przystąpili do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
ochrony danych wymaganego przez przepisy europejskie.
12. Wykorzystywane przez nas pliki Cookies tracą ważność po maksymalnie 24 miesiącach.
13. Podstawą do wykorzystywania plików cookies jest wyrażona przez Użytkownika zgoda.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgoda ta może zostać również wyrażona za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym
jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, należy skorzystać z odpowiednich wskazówek
znajdujących się w zakładce pomoc używanej przeglądarki internetowej. Wyłączenie lub
ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu
internetowego, jak również z wielu innych stron internetowych, które je stosują.
14. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator danych Użytkowników Serwisu MyHouse
Development sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy(85-730), ul. Karola Szajnochy 11, KRS
0000896024, NIP: 9671445113, REGON: 388740041.

