POLITYKA PLIKÓW COOKIES
WWW.NASKRAJU.PL
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące wykorzystania plików cookies w związku
z odwiedzaniem naszej strony internetowej https://naskraju.pl , dalej jako „Strona”.
I.
1.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest:
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Skraju”
02-777 Warszawa, ul. Stanisława Kulczyńskiego 14
NIP: 525-001-18-81, KRS: 0000005774

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@naskraju.pl lub pod
numerem tel.: (22) 643-41-65.
3. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.
4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na
adres e-mail: iod@naskraju.pl.

II.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

1. Czym są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, wysyłane przez
serwer i zapisywane na urządzeniu po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa,
karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Strony).
Dane te są zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie
umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika
i nie zawierają wirusów.
2. Rodzaje i cele stosowania plików cookies
Strona wykorzystuje tzw. Sesyjne pliki cookies, które są usuwane automatycznie po wyłączeniu strony
lub przeglądarki internetowej oraz Stałe pliki cookies, które pozostają na końcowym urządzeniu
Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu
końcowym.
Pliki cookies są stosowane w celu polepszenia nawigacji na stronie, dostosowywanie zawartości Strony
do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony, a także prowadzenia
anonimowych statystyk.
3. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies
Informujemy, że Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji swojej przeglądarki internetowej, która
uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji,
korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
Informujemy również, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez
odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie
z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Poniżej przedstawiamy linki do stron, na których zostały zamieszczone instrukcje dotyczące ustawień
warunków zapisywania i przechowywania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek
internetowych:
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Opera
Safari

4. Logi serwera
Użytkowanie Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest
strona internetowa. Zapytania wysłane do serwera są zapisywane w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej i systemie
operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik, czas i datę serwera. Logi zapisywane i przechowywane są
na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie
są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie
jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

