Polityka Cookies serwisu webheroes.best
Serwis http://webheroes.best/ należący do WEBSALES Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 (kod pocztowy 02-233),
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000644208, REGON: 365735150, NIP: 5223074570, kapitał zakładowy
5.000 zł, używa na swojej stronie www plików cookies (tzw. ciasteczek).
Ilekroć w Polityce Cookies mowa jest o Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin
serwisu http://webheroes.best/ dostępny tutaj. Wszelkie wyrażenia pisane w treści niniejszego
dokumentu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
⎯ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
⎯ określania profilu Usługobiorcy w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych,
⎯ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
⎯ udoskonalenia Serwisu
⎯ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „zewnętrzne” (third part cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub
do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties

cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz dostarczanie
Usługobiorcom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań
poszczególnych użytkowników.

Administrator informuje, ze oprogramowanie do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, który może dokonać zmiany ustawień w tym
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy mogą być również
wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów, na co Usługobiorca wyraża zgodę. W tym zakresie zalecane jest zapoznanie się z
polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików
cookies wykorzystywane w statystykach.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google,
do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta z Serwisu.
W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie
pozostawania na danej stronie.

Jeśli Usługobiorca nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Administrator informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Usługobiorcy może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. W celu
zarządzania ustawieniami cookies Usługobiorca powinien wybrać przeglądarkę internetową/
system i postępować zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami w celu konfiguracji ustawień.

