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                              1   Polityka cookies
Poniższa  polityka  cookies  określa  zasady  wykorzystywania  plików  cookies  (tj.  ich

przechowywania  na  urządzeniu  użytkownika  i  uzyskiwania  do  nich  dostępu)  w  serwisie

www.cashbill.pl („Serwis”), administrowanym przez  CASHBILL Spółka Akcyjna z siedzibą w

Katowicach („Cashbill”).

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w

związku z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w

urządzeniu użytkownika (np. na komputerze), zaś Serwis może uzyskiwać do nich dostęp.

Pliki cookies, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw.

sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej o sposobie

funkcjonowania  plików  cookies  można  dowiedzieć  się  np.  na  stronie

pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.

Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików

cookies  poprzez  ustawienia  swojej  przeglądarki.  W zależności  od  używanej  przeglądarki,

może  być  dostępna  także  możliwość  określenia  bardziej  szczegółowych  warunków

przechowywania  plików  cookies,  np.  poprzez  blokowanie  wyłącznie  plików  cookies

wykorzystywanych  przez  poszczególne  witryny,  blokowanie  jedynie  określonych  plików

cookies  lub  usunięcie  pojedynczych  plików  cookies,  które  są  już  przechowywane  w

urządzeniu użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies,

użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi

przepisami polskiego prawa.

Brak  zgody  na  wykorzystywanie  plików  cookies  może  spowodować,  że  część

funkcjonalności  Serwisu  nie  będzie  działać  poprawnie  lub  przestanie  działać.  W  celu

korzystania  z  pełnej  funkcjonalności  Serwisu,  zalecane  jest  wyrażenie  zgody  na

przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane zarówno przez Cashbill, jak również przez inne

podmioty.  Pliki  cookies  pozwalają  nam  na  dostosowanie  Serwisu  do  oczekiwań

użytkowników. Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określa poniższa tabela:

Polityka cookies

Polityka cookies 2

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies
http://www.cashbill.pl/O-firmie
http://www.cashbill.pl/O-firmie


Podmiot Cele wykorzystywania plików cookies
Własne pliki cookies
CashBill  autoryzacja użytkownika

 zapamiętanie preferencji użytkownika

Zewnętrzne pliki cookies
Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych  Google  Analytics,  usługa  analizy  oglądalności

stron internetowych

Hotjar Limited z siedzibą na Malcie  Hotjar,  usługa  analizy  oglądalności  stron

internetowych
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