Informacje nt. plików cookie.
Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies
i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu
Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w
sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności
elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym
urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.
Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie
internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej
witryny internetowej.
Cele wykorzystywania plików cookies w serwisie C2G.
Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu
C2G. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:


utrzymanie realizacji usługi najmu dla użytkownika;



zapisanie stanu usługi najmu użytkownika;



umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;



zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;



zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w
przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe C2G;



monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do
korzystania z serwisuC2G, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby
umożliwić:


przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu
do produktu;



zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania
wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;



przywrócenie sesji użytkownika;



zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;



sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;



umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj
mnie");
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dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;



ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu
właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;



przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;



wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

C2G korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które
wykorzystują pliki cookies w następujących celach:


monitorowanie ruchu na stronach WWW C2G;



zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają ustalić, w jaki
sposób użytkownicy korzystają z strony internetowej C2G i umożliwiają ciągłe
doskonalenie produktów;



ustalanie liczby anonimowych użytkowników stron WWW. Potrzebne do
analizy korzystania z serwisu C2G;



kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;



kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;



badanie zapisów na newslettery;



wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;



wykorzystanie narzędzia do komunikacji;



integracja z portalem społecznościom;



płatności internetowe.

Jednocześnie informujemy również, iż niektóre elementy serwisu C2G obsługują
zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy behawioralne w aplikacji Click2Go.
Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies
innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby Użytkownik zapoznał się z
zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych
przez tych dostawców zewnętrznych.

C2G sp. Z o.o.

KRS 0000684676

www.click2go.pl

Ul. Romana Maya 1

NIP 7792466975

biuro@click2go.pl

61-371 Poznań

REGON 367659810

Tel.

500 51 21 91

