POLITYKA COOKIES

1.

Korzystanie ze strony internetowej www.pasternaklegal.pl (dalej jako „Serwis”) jest jednoznaczne
z akceptacją przez Państwo plików cookies, które umożliwiają prowadzenie witryny internetowej
Administratora. Stosowane pliki cookies wchodzą w skład oprogramowania GoogleAnalytics. Dane
pozyskane przez GoogleAnalytics przetwarzane są do kraju dostawcy produktu, czyli Stanów
Zjednoczonych, przy spełnieniu wszystkich wymogów Unii Europejskiej w ramach przetwarzania
do państw trzecich. Szczegółowe informacje dot. w/w usługi dostępne są pod następującym
adresem: link.

2.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.

3.

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 Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Łukasz Pasternak prowadzący działalność
gospodarcza pod firmą Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka – NIP: 1251620309.

5.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu poprawienia funkcjonalności serwisu (tworzenia statystyk,
które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z serwisu, co umożliwia
ulepszanie jej struktury) oraz utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, także
konfiguracji serwisu; rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania historii
odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i
zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji
serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie
bezpieczeństwa i niezawodności; optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług; analiz i
badań oglądalności; prowadzenia statystyki użytkowników odwiedzających witrynę, analiza i badania
witryny, poprawność działania oraz utrzymanie witryny - marketingu i reklamy - zabezpieczenia np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania - niezbędnych do działania
serwisu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

6.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.

7.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym

Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą 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 Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
8.

Ograniczenia stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

9.

Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celach:

•

konfiguracji serwisu;

•

rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony
internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

•

zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

•

uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie

•

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację
autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;

•

optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;

•

analiz i badań oglądalności;

•

prowadzenia statystyki użytkowników odwiedzających witrynę,

•

analiza i badania witryny,

•

poprawność działania oraz utrzymanie witryny

•

marketingu i reklamy

•

zabezpieczenia np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

•

niezbędnych do działania serwisu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania

"Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.
Usuwanie/włączanie/blokowanie plików cookies w przeglądarce internetowej
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego
blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może spowodować
utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in.
możliwość:
•
zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia pełne skorzystanie z opcji oferowanych przez strony
internetowe,
•

zarządzania plikami cookies wybranych pojedynczych witryn,

•
określania ustawień dla różnych rodzai plików cookie, między innymi akceptowania plików stałych
jako sesyjnych,
•

usuwania lub blokowania cookies.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość własnoręcznej konfiguracji ciasteczek w poszczególnych
przeglądarkach. Ciasteczka można ograniczyć lub całkowicie zablokować.

