Polityka plików cookies
Co to są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszego Serwisu. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis?
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Totalizator
Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-728), przy ul. Targowej
25. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze
z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do
wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony
w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez
użytkownika. Oprócz własnych plików cookies w serwisie zamieszczane
i wykorzystywane mogą być pliki cookies stron trzecich, należące w szczególności do
reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów
analizujących i raportujących oglądalność. Pliki „cookies” wykorzystywane przez
partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników
strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?
Pliki „cookies” są wykorzystywane w celu:


dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych.



tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć
w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji
użytkownika.

Pliki „cookies” stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:


zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności stron lub jej
elementów;



zbieranie danych statystycznych o użytkownikach np. wiek, płeć, informacje
demograficzne, zainteresowania użytkowników za pomocą kodu Google

Analytics (więcej informacji można znaleźć na
stronie: https://support.google.com/analytics#topic=1008008)


dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google
(remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci
reklamowej Google można znaleźć na
stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785



mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji , np. w sieci
reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych



zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,

Google Analytics
Stosowane funkcje reklamowe Google Analytics w naszym serwisie obejmują:
a.
b.
c.
d.

remarketing w Google Analytics,
raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google,
raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics.
zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych za
pośrednictwem plików cookie dotyczących reklam i anonimowych
identyfikatorów. Zbierane są informacje o sposobie przeglądania strony,
popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji
reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Na ich podstawie
tworzone są raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te
w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom
biznesowym firmy. Na podstawie tych danych oraz raportów nie jest możliwe
zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników. W każdej chwili można
wyłączyć funkcje reklamowe Google Analytics wykorzystując Ads Settings,
narzędzia przeznaczone do blokowania funkcji Google Analytics dostępne pod
adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Pliki cookies można podzielić na:
„Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia
bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Serwisu; „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające
zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.
Ustawienia plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym
Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików
„cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki
internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies
może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych naszych stron i serwisów
internetowych, w tym z Serwisu. Ustawienia przechowywania plików cookies
w przeglądarkach:






Internet Explorer
Firefox
Opera
Chrome
Safari

