Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania
plików cookies
Serwisy www.blackoil.pl i www.blackoil.eu używa cookies, i brak zmiany ustawień przeglądarki
oznacza ich akceptację.
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
2. 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 zazwycza
j zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ic
h w urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Firma BLACK OIL spółka z ogrzniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą pod adresem ul. Laszki 252J, Laszki, 37-543 Laszki.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisów wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a. „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).
b. „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
6. W ramach Serwisu http://www.blackoil.pl i http://www.blackoil.eu stosowane są następujące
rodzaje plików cookies:
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Edito CMS
Nazwa cookie

Rodzaj

Cel i zawartość

CMS

Sesyjny

Przechowuje identyfikator sesji

lang

Trwały

Wersja językowa strony

Ankieta

Trwały

Informacja o oddaniu głosu w ankiecie i
blokada ponownego głosowania

Id_projektu

Sesyjny

Id projektu

Rozmiar_czcionki

Trwały

Rozmiar fonta dla strony

Kontener Id bloku

Trwały

Informacja do banerów czy pop-up
pokazywać jednorazowo

_utmz

Trwały

Przechowuje informacje o tym, skąd trafił
do nas użytkownik

_utma

Trwały

Przechowuje informacje o ilości
wyświetleń dla danego użytkownika

_utmb

Trwały

Przechowuje czas wizyty/przebywania na
stronie

_utmc

Sesyjny

Przechowuje czas wizyty/przebywania na
stronie

Rodzaj

Cel i zawartość

_utmz

Trwały

Przechowuje informacje o tym, skąd trafił
do nas użytkownik

_utma

Trwały

Przechowuje informacje o ilości
wyświetleń dla danego użytkownika

_utmb

Trwały

Przechowuje czas wizyty/przebywania na
stronie

_utmc

Sesyjny

Przechowuje czas wizyty/przebywania na
stronie

Google Analytics
Nazwa cookie
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• Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
• 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).
• Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl,
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ lub w sekcji „Pomoc" w menu
przeglądarki internetowej.

