POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU GETANNA.PL
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji
na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji
możliwości przeglądania strony serwisu getanna.pl
1. Administratorem strony Serwisu getanna.pl jest Fundacja Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, startUp
ANNA reprezentowany przez Bartosza Czerkiesa adres do korespondencji IwanowaSzajnowicza 1/152.
2. Pliki Cookie (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.
3. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu getanna.pl system serwisu wysyła do
komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego
zidentyfikowania przeglądarki.
4. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę
Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje
takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania
żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i
przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na
przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.
5. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy,
aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, serwis getanna.pl nie będzie
mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
6. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na
zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik
może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
7. Serwis getanna.pl informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w
zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym
Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu
końcowym
Użytkownika
i
uzyskiwać
dostęp
do
tych
informacji.

8. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach
można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
9. W ramach serwisu getanna.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu,
z
którego
pochodzi
Użytkownik

10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.

