Polityka Plików Cookie
Operatorem serwisu internetowego www.cyfrowastrefatworcow.pl (dalej „Serwis”), który
służy realizacji Programu pod nazwą „Cyfrowa Strefa Twórców” jest Cyfrowy Polsat S.A. z
siedzibą w Warszawie (03-878), przy ul. Łubinowa 4a, NIP: 796-18-10-732, REGON:
670925160 wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010078, o
kapitale zakładowym: 25.581.840,64 zł, w całości opłaconym (dalej „Cyfrowy Polsat”).
ZAGADNIENIA OGÓLNE
Cyfrowy Polsat przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatnych danych i
respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisu. Korzystając z Serwisu, w
szczególności zakładając Konto w Serwisie i wyrażając stosowne zgody, Użytkownik Serwisu
akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady dotyczące plików cookie.
PLIKI COOKIE
Cyfrowy Polsat stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku
Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243) informuje, iż w
ramach Serwisu korzysta z technologii plików cookie.
Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze,
smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe),
zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, tzw. pliki
cookie.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookie. Pliki cookie (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.
Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą pod
adresem ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie:
• „sesyjne” – session cookies (S – sesyjne zawierające informacje dotyczące strony jak i
Użytkownika, dzięki niemu ustalamy kto jest zalogowany i do czego ma dostęp), czas
trwania sesji, do zamknięcia przeglądarki,
• „stałe” – persistent cookies (_ga – ciasto Google, służące do zapisywania statystyk GA
Google Analytics). Plik przechowuje ID użytkownika. Okres ważności pliku cookie 2 lata.
Pliki cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie

zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współorganizatorów Programu Cyfrowa Strefa Twórców oraz
współpracujących z operatorem Serwisu Partnerów.
Dowiedz się więcej o tym, jak działają ciasteczka i sprawdź, do czego służą. Odwiedź
stronę Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska:
www.wszystkoociasteczkach.pl
Pliki cookie służą także do zbierania danych statystycznych Serwisu, celem dopasowania
Serwisu do preferencji Użytkowników.
Cyfrowy Polsat bierze udział w badaniu konsumpcji Internetu w Polsce („Badanie PLaNET
PBI GfK”) realizowanym przez GfK Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Polsce oraz GfK SE z
siedzibą w Niemczech (razem zwanymi GfK), w którym stosowana jest technologia
pomiarowa z wykorzystaniem domeny SENSIC.net służąca pomiarowi korzystania przez
internautów z treści internetowych (m.in. serwisów, aplikacji, playerów) udostępnianych
przez Cyfrowy Polsat. W ramach Badania PLaNET PBI GfK rejestrowana jest między innymi
liczba odsłon oraz liczba użytkowników, w tym użytkowników kilkukrotnie korzystających z
treści internetowych. W celu zbierania informacji GfK tworzy losowy identyfikator w
przeglądarce użytkownika w Local Storage. W przypadku pomiaru korzystania z aplikacji
mobilnych pomiar obejmuje ID for Adevertiser (dla urządzeń iOS) oraz Android Advertising
ID. GfK wykorzystuje informację o adresie IP w celu geolokalizacji. Wszystkie zbierane
dane są w pełni anonimowe i nie służą identyfikacji danych osobowych użytkowników
Internetu.
Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego
ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości
tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
JAK WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIE
Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika
oraz nieusuwanie ich z dysku. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki komputera, którą jest
wykorzystywana do odwiedzania naszego Serwisu, Użytkownik może wykasować lub
zablokować pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione
zezwolenie na używanie plików cookie. To od decyzji Użytkownika zależy czy pliki cookie
będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Użytkownik może samodzielnie
dokonać wszystkich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w
ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak,
że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z
Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Cookie. Zmiany
Polityki Cookie będą publikowane na stronie internetowej Serwisu. Wraz z każdą zmianą
nowa wersja Polityki Cookie będzie upubliczniana z nową datą.
W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Cookie prosimy o kontakt z
Cyfrowy Polsat S.A. (adres e-mail: kontakt@cyfrowastrefatworcow.pl, adres
korespondencyjny: Cyfrowy Polsat S.A., ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa).

