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Polityka prywatności Grupy INTER – Pliki Cookies
Dostosowanie do przepisów nowelizacji ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 22
marca 2013 r.

Nowelizacja ustawy o prawie telekomunikacyjnym definiuje, że użytkownik wchodzący na stronę www.interpolska.pl
powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Grupę INTER plików cookie.
Pliki te dostarczają wiedzy o użytkowniku, skąd do nas przyszedł, z jakiego łącza korzysta itp. Taka wiedza jest nam
potrzebna do statystyk, ewentualnie do personalizowania strony pod danego użytkownika, pod jego profil.
Wyświetlenie komunikatu wypełnia wymogi ustawy, użytkownik nie musi na nic klikać, korzystanie ze strony
automatycznie oznacza, że zaakceptował tą informację.

Treść informacji pokazującej się na stronie głównej serwisu www.interpolska.pl otrzymuje brzmienie
„Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i ustawieniach cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.”
Treść informacji wyjaśniającej

wykorzystanie plików Cookies przez INTER Polska, widoczna dla

użytkownika, po kliknięciu na link „Dowiedz się więcej”, otrzymuje brzmienie:
„Pliki Cookies
Są to pliki tekstowe, zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do
rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i
"wyjściu" ze strony internetowej. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników, a jedynie ich urządzeń.
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Grupa INTER używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach – informacje te
pozwalają tworzyć wewnętrzne statystyki pracy serwisu i odwiedzin użytkowników.
Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W
tym celu należy wyłączyć opcję pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.
Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów
Grupy INTER.”
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