POLITYKA COOKIES
1.

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

2.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczegolnosci pliki tekstowe,
ktore przechowywane są̨ w urządzeniu koncowym Uzytkownika Serwisu i przeznaczone są̨ do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają̨ nazwę̨ strony
internetowej, z ktorej pochodzą,̨ czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.

3.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Novem sp. o.o. z siedzibą pod adresem ul. Armii
Krajowej 25, 30-150 Kraków.

4.

Pliki cookie wykorzystywane są w celu:
a.

dostosowania zawartosci stron internetowych Serwisu do preferencji Uzytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczegolnosci pliki te pozwalają̨
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyswietlic stronę̨ internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b.

tworzenia statystyk, ktore pomagają̨ zrozumiec, w jaki sposob Uzytkownicy Serwisu
korzystają̨ ze stron internetowych, co umozliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c.

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5.

W ramach Serwisu stosowane są̨ dwa zasadnicze rodzaje plikow cookie: „sesyjne” oraz „stałe”.
Cookie „sesyjne” są̨ plikami tymczasowymi, ktore przechowywane są̨ na urządzeniu koncowym
Uzytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie przechowywane są̨ w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
a.

„niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;

b.

pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c.

„wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;

d.

„funkcjonalne” pliki cookie, 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.
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7.

W wielu przypadkach oprogramowanie słuzące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyslnie dopuszcza przechowywanie plikow cookie w urządzeniu
koncowym Uzytkownika. Uzytkownicy Serwisu mogą̨ dokonac w kazdym czasie zmiany ustawien
dotyczących plikow cookie. Ustawienia te mogą̨ zostac zmienione w szczegolnosci w taki sposob,
aby blokowac automatyczną obsługę̨ plikow cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej,
bądź informować ich o każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Uzytkownika Serwisu.
Szczegołowe informacje o mozliwych sposobach obsługi plikow cookie dostępne są̨ w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.

Operator Serwisu informuje, ze ograniczenia stosowania plikow cookie mogą̨ wpłynąc na niektore
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.

Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu koncowym Uzytkownika Serwisu wykorzystywane mogą̨
być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Nieudostępnienie ich bądź skasowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w
korzystaniu z Programu Partnerskiego, za co Novem nie odpowiada.
11. Pliki cookie, ustawiane i wykorzystywane przez Novem, tworzone są̨ w domenach: novem.pl,
ho.novem.pl, tr.novem.pl i mogą̨ byc usunięte za pomocą̨ funkcji usuwania plikow cookie,
udostępnianej przez przeglądarkę̨ internetową Uzytkownika Serwisu.
12. Novem zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich
adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są̨ w celach
technicznych, związanych z administracją serwerow portalu, jak rowniez w celach statystycznych,
przy analizie demograficznej użytkowników.
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