
Pliki cookies

Pliki  cookies („Ciasteczka”)  to niewielkie pliki,  zapisywane i  przechowywane na Twoim komputerze lub innym 
urządzeniu podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.

Cel dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk,  
które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich 
struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 

Do czego używamy plików cookies

Markit-2 Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, aby:

 dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;

 optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;

 utrzymywać sesję użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie  
internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła; 

 zbierać  dane na temat  użycia  strony internetowej,  które pomagają  zrozumieć,  w jaki  sposób osoby 
odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;

 wyświetlać  informacje  w  taki  sposób,  by  uniknąć  wielokrotnej  prezentacji  tych  samych  treści  temu 
samemu  użytkownikowi  oraz  by  prezentować  treści  w  sposób  uwzględniający  zainteresowania 
użytkownika;

 docierać  do  użytkownika  z  treściami  reklamowymi  emitowanymi  poprzez  partnerskie  systemy  poza 
stronami i aplikacjami należącymi do Markit-2 Sp. z o.o

 wspierać  Użytkowników  i  zagwarantować  im  bezpieczeństwo  podczas  przeglądania  stron  dzięki 
wykorzystaniu  mechanizmów  zapobiegających  nadużyciom  w  serwisach  oraz  możliwość  szybkiego 
kontaktu za pomocą funkcji live chat.

Jakich plików cookies używa Markit-2 Sp. z o.o

Stosujemy dwa rodzaj plików:

 sesyjne  -  pliki  cookie  pozwalające  zapamiętać  dokonane  wybory,  używane  m.in.  przy  logowaniu. 
Pozostają  one  w  urządzeniu  końcowym  do  czasu  wylogowania,  opuszczenia  strony  internetowej  i 
aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub 
do czasu ich usunięcia.

 

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

 niezbędne  do  działania  usługi  i  aplikacji  -  umożliwiające  korzystanie  z  naszych  usług,  np. 
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

 pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie 
uwierzytelniania;

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



 funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i  personalizację 
interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu 
strony internetowej i aplikacji itp.;

 reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;

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

 

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies
 

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie 
dopuszcza przechowywanie informacji  w formie plików cookies i  innych podobnych technologii  w urządzeniu 
końcowym, czyli  tym z którego faktycznie korzystasz.  Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża 
zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej  wskazanym zakresie  i  celach.  Zgodę można w każdej  chwili  
wycofać poprzez zmianę ustawień.  Niedokonanie zmian oznacza,  że wyżej  wymienione informacje mogą być 
zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

 Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest  samodzielne zarządzanie plikami 
cookies, czyli czynności typu:

 zaakceptowanie obsługi cookies,  co pozwala na pełne korzystanie z opcji  oferowanych przez witryny 
internetowe;

 zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;

 określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo 
sesyjnych itp.;

 blokowania lub usuwania cookies.

 

Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz link odpowiedni  
link:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

 

Urządzenia mobilne:

Android

Safari

Blackberry

 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://help.blackberry.com/pl/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647


Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą 
wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.


