
Polityka plików Cookies
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę
domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego
działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje
urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co
ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę
stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
Strona makaisurf.pl, zwana dalej „Serwisem” zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających
ją internautów, zwanych dalej „Użytkownikami”.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach

● świadczenia Usług;

● dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji

korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie

Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i

aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; badań i pomiarów oglądalności naszych

Usług, treści redakcyjnych w tym reklam w celu analizy, oceny, wprowadzania, ulepszania i rozwijania

naszych Usług, witryn, serwisów lub aplikacji; w tym celu też tworzymy segmenty Użytkowników, czyli

odbiorców poszczególnych Usług i treści, czy ich kategorii;

● powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego użytkownika na potrzeby

realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

● sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,

opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

● stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików

cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

● wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i

aplikacji;



● funkcjonalne - 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 i aplikacji itp.;

● reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do

ich zainteresowań;

● statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej
zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci
przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko
strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku
cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale
przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu
ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a
wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu
zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych
wpisów.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień.
Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu
końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i
uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe
jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

● zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych

przez witryny internetowe;

● zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;

● określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako

sesyjnych itp.;

● blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla
osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

● Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d


● Mozilla Firefox

● Chrome

● Opera

● Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem
wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
https://www.wakacje.pl/politykaprywatnosci.html
https://wszystkoociasteczkach.pl/
https://www.youronlinechoices.com/pl/

