Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym
PWBiUI Unibud Sp. z o.o.
Spółka PWBiUI Unibud przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności
użytkowników odwiedzających serwis w domenie *.unibud.lodz.pl . Gromadzone, w
dziennikach logów dane są wykorzystywane do celów administrowania serwisem oraz w
celach statystycznych, reklamowych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb
użytkowników.
Przekazywanie danych do ww. serwisów umożliwia nam dostarczenie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Nie zabiegamy o identyfikację
użytkowników strony www.unibud.lodz.pl
Zgodnie z przyjętą praktyką, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera.
Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści
informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.unibud.lodz.pl
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami
w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są
stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Jest to niezbędne do wpływania na
wydajność serwisu www.unibud.lodz.pl i ciągłą poprawę jego funkcjonowania.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 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) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich

zainteresowań.

W ramach naszego serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
a) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu,
c) "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.,
d) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu, a Spółka
PWBiUI Unibud informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach serwisu, o celu
przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez
użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą
ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczamy jednak,
że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie serwisu
w pełnym zakresie.
Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich
wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki
internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację
cookies. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej
wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania
cookies co oznacza brak zgody na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Spółkę PWBiUI
Unibud cookies w sposób opisany powyżej. Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych,
oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek
internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany
ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

MS Internet Explorer 9:

http://windows.microsoft.com/pl‐pl/windows7/how‐to‐manage‐cookies‐in‐internet‐
explorer‐9

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera 8.0

http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

