Polityka prywatności
Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest
Investa Sp. z o.o. (zwanych dalej "stronami internetowymi").
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach
cookies.

Czym są pliki cookies?
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.
Jakich plików cookies używamy?
Stosowane są trzy rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe i zewnętrzne.
Sesyjne pliki cookies to niezbędne pliki cookies, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny
internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Cookies
sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Mogą one służyć do identyfikacji użytkowników jako zalogowanych lub do zagwarantowania
połączenia z odpowiednim serwisem na stronie internetowej, podczas wprowadzania jakichkolwiek
modyfikacji w działaniu tej strony.
Stałe pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Stałe pliki cookies zapewniają
określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego
pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą
plików cookies związanych z wydajnością mogą być zbierane informacje na temat sposobu korzystania z
witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki
cookies związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu
ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji,
które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika. Są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą
wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających
i mierzenia skuteczności reklam. Mogą być one używane m.in. do zdobywania statystyk na temat sposobu
korzystania ze strony internetowej i aplikacji, sprawdzania skuteczności reklam, usprawnienia działania
strony internetowej za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów lub pokazywania użytkownikom, że
są zalogowani na stronie internetowej.
Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Zewnętrzne
pliki cookies to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są
cookies badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki
związane z takimi usługami, jak przycisk 'Like’ czy 'Share'. Zewnętrzne pliki cookies służą m.in. do
połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje
dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach
internetowych.
Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych 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.
Cookies mogą być używane również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które
pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie
ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Cookies mogą być również wykorzystane w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu),
dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Serwis umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronach internetowych. Są
to m.in. podmioty udostepniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwisy Facebook,
Youtube, Twitter, Wykop, Google+.
Serwis może wykorzystać pliki cookies w celu pokazania użytkownikowi interesującej go reklamy, na
stronach internetowych, jak i poza nimi. Możemy także wykorzystać pliki cookies, aby dowiedzieć się, czy
użytkownicy, którzy widzieli reklamę na stronach Serwisu, odwiedzili w rezultacie witrynę reklamodawcy.
W podobny sposób, nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookies, aby ustalić, czy pokazaliśmy ich
reklamę, jakie były tego rezultaty oraz dostarczyć nam informacji, w jaki sposób użytkownicy reagują na
nie. Możemy także współpracować z partnerem, aby pokazać użytkownikowi reklamę na stronach
internetowych Serwisu lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania
określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp
do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej.

Zarządzanie plikami cookies
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie
obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji
użytkownika, może utrudnić korzystanie ze stron internetowych Serwisu, w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.
W celu zarządzania ustawienia cookies, proszę wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której
Państwo używają i postępować zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Windows Phone
Blackberry

