POLITYKA COOKIES
1. Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej www.kancelariabil.pl (dalej
zwanej „Serwisem”), której operatorem jest Barbara Bil prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Bil przy ul. Erazma Ciołka 10, 01 – 402 Warszawa, NIP
8132989489 (dalej zwana „Operatorem”).
2. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies, które są małymi plikami tekstowo-numerycznymi, zapisywanymi
w systemie teleinformatycznym osoby korzystającej z usług Serwisu (dalej zwanej „Użytkownikiem”)
na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu telekomunikacyjnym, z którego dokonano połączenia z
Serwisem podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w
przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia telekomunikacyjnego (np. komputera,
telefonu), na którym zostały zapisane.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu telekomunikacyjnym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
4. Operator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach
systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego
Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.
5. Pliki cookies mają na celu zbieranie danych dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich
głównym zadaniem jest:
a) ułatwienie Użytkownikowi korzystanie z Serwisu,
b) dostosowywanie Serwisu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Użytkownika,
c) badanie ruchu Użytkownika w ramach Serwisu.
6. W Serwisie mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne
polityki prywatności. Operator zaleca zapoznanie się z każdą z takich polityk przed rozpoczęciem
korzystania z innych serwisów internetowych.
7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „bezwzględnie konieczne” - pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu; są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu i
nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez Użytkownika
działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności Użytkownika,
logowanie, wypełnianie formularzy itp.),
b) „funkcjonalne” - pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
Serwisu ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.,
c) „analityczne” - pliki cookies, umożliwiające liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i
poprawę wydajności Serwisu. Pokazują, które elementy Serwisu są najmniej i najbardziej
popularne i w jaki sposób Użytkownik porusza się po Serwisie, zebrane informacje z tych plików
cookie będą wykorzystywane w celu tworzenia raportów i wykresów, Serwis wykorzystuje
poniższe, analityczne pliki Cookies (z Google Analytics).
8. Szczegółowe informacje o używanych przez Serwis plikach cookies, znajdują się w tabeli poniżej:

Nazwa

Czas wygaśnięcia

Opis

__utma

26 miesięcy od
ustawienia/aktualizacja

Ciasteczko wykorzystywane do rozróżniania użytkowników
i sesji. Tworzone m. in. w przypadku, gdy żadne ciasteczka
_utma nie istnieją. Ciasteczko aktualizuje się przy każdym
przesłaniu danych do Google Analytics.

__utmb

26 miesięcy od
ustawienia/aktualizacja

Ciasteczko wykorzystywane do określenia nowych
sesji/wizyt Użytkownika. Aktualizuje się przy każdym
przesłaniu danych do Google Analytics.

__utmc

Zakończenie sesji
przeglądarki

Ciasteczko wykorzystywane w połączeniu z ciasteczkiem
_utmb do określenia, czy sesja/wizyta Użytkownika była
nowa.

__utmz

26 miesięcy od
ustawienia/aktualizacja

Ciasteczko przechowuje informacje o źródle ruchu
Użytkownika oraz kampanii w Serwisie. Aktualizuje się przy
każdym przesłaniu danych do Google Analytics.

__utmv

26 miesięcy od
ustawienia/aktualizacja

Ciasteczko używane do gromadzenia niestandardowych
zmiennych na poziomie nowego Użytkownika. Aktualizuje
się przy każdym przesłaniu danych do Google Analytics.

9. Pliki cookies nie przechowują informacji, które stanowią dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki
cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
10. Serwis wykorzystuje pliki cookies wyłącznie za zgodą Użytkownika.
11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
12. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na zapisywanie na swoim urządzeniu końcowym
plików cookies, wyłączając pobieranie plików cookies postępując zgodnie z instrukcją przeglądarki
internetowej, z której korzysta.
13. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej wskazane zostały sposoby wyłączenia
gromadzenia plików cookies dla najbardziej popularnych przeglądarek internetowych:

a)

przeglądarka Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4
%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek,
b) przeglądarka Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manageCookiess.
14. Operator informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne w Serwisie, sposób wyświetlania treści Serwisu lub ich czytelność.
15. Operator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w
zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i
fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą,
nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

