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obowiązuje od 20 października 2021 r.
I. Polityka Plików Cookies („Pliki Cookies”).
Serwis firmy Fusion Wiktor Pelewicz dostępny pod adresem
https://signance.net (zwany dalej "Serwisem") nie zbiera w sposób
automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zwykle 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, którym jest Fusion Wiktor Pelewicz z siedzibą w Bielsku-Białej
przy ul. gen. Maczka 9, wpisana w CEIDG pod numerem: 6482453825,
NIP: 6482453825, REGON: 388425397.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji warunków korzystania
ze stron internetowych Serwisu;
b) wewnętrznego
statystycznego
badania
korzystania
i
zainteresowania działaniem Serwisu, co umożliwia ulepszanie
stron internetowych Serwisu, ich struktury i zawartości;
c) nawiązania kontaktu z Użytkownikiem Serwisu związanego z
zapytaniem lub komentarzem, na który Użytkownik Serwisu
oczekuje odpowiedzi.
W ramach Serwisu stosowane są dwie zasadnicze kategorie plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony
internetowej
lub
wyłączenia
oprogramowania
(przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
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końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu i zgodnie z podziałem na kategorie wymienione w
punkcie 5 powyżej, stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„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.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie
plików cookies
w urządzeniu
końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w
urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików
cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w
szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do
sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą
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zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie
pozostawania na danej stronie internetowej.
W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonyc h
przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować
informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences
Więcej informacji o plikach cookies Użytkownik Serwisu znajdzie na
stronie internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl
Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki
Plików Cookies.
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