POLITYKA COOKIES
dotycząca stron internetowych serwisów, których operatorem jest Quality Audit House sp. z
o.o. z siedzibą w Łodzi
1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosujemy cookies
lub technologie o funkcjach tożsamych z cookies.
Pliki cookies to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe) przeznaczone do korzystania
ze stron internetowych, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym
użytkownika i które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego
urządzenia końcowego z daną witryną. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika
i dzięki temu pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę internetową (tj. dostosować ją do
indywidualnych preferencji użytkownika).
Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu/strony internetowej z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Ważne: używane przez nas pliki cookies nie identyfikują i nie służą gromadzeniu danych
osobowych użytkownika serwisu
2. Rodzaje plików cookies, których możemy używać w ramach serwisu
- wyróżnione ze względu na czas przez jaki będą umieszczone w urządzeniu końcowym
użytkownika:
a) cookies sesyjne – czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
b) cookies stałe – czyli pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika
- wyróżnione ze względu na funkcjonalność, tj. cel któremu służą:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
b) b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; weryfikacji autentyczności
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu,
d) "funkcjonalne" pliki cookies, 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.,
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3. Pliki cookies mogą być przez nas wykorzystywane w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych ( rozpoznawania urządzenia
użytkownika serwisu i odpowiedniego, tj. dostosowanego do zidentyfikowanych jego
potrzeb wyświetlenia strony internetowej).
b) tworzenia statystyk, w celu ustalenia najważniejszych sposobów korzystania przez
użytkowników ze strony internetowej i ulepszenia w oparciu o te informacje jej
struktury i zawartości
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania serwisu, w tym zapobiegania nadużyciom.
zapobiegających nadużyciom w serwisach
e) dostarczania użytkownikom treści reklamowych możliwe optymalnych dla ich
zainteresowań.
4. Najczęściej 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 internetowego. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
5. Niedokonanie zmiany ustawień „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone przez nas
jako operatora serwisu w urządzeniu końcowym użytkownika i będziemy uzyskiwać dostęp
do tych informacji.
6. Wyłączenie/ograniczenie
stosowania cookies może spowodować utrudnienia w
korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego (dotyczy to w szczególności
tych usług, które wymagają logowania).
7. Korzystając ze stron serwisu możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów
trzecich (takich jak np. Facebook, Google, Twitter), a także od niektórych bepośrednio
współpracujących z nami podmiotów (reklamodawców, firm badawczych, dostawców
aplikacji multimedialnych itp.). Takie pliki cookies podlegają własnej polityce cookies tych
podmiotów, a więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na ich stronach internetowych.

