POLITYKA COOKIES
Data aktualizacji: 12 czerwca 2019 r.

Polityka Cookies ma zastosowanie do Serwisów internetowych, w tym Serwisu pumi.co i stanowi uzupełnienie Polityki
Prywatności - Użytkownik (prywatny)/Polityki Prywatności - Pracodawca, z której pochodzą definicje pisane wielką literą.
1. DEFINICJA
Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika lub jego innego
urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Użytkownika lub zapamiętywania historii działań
podejmowanych przez niego w Serwisie. W ramach Serwisu stosowana jest również podobna do cookies technologia Local
Storage. Dla zapewnienia przejrzystości informacji zawartych w Polityce Cookies wszystkie technologie nazywane są w
niniejszym dokumencie plikami cookies.
2. RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH W SERWISIE
Serwis używa plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą.
A) Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielone są na:
a) sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
b) trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki
internetowej.
B) Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielone są na:
a) własne – ustawiane przez serwery internetowe Serwisu,
b) osób trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Serwis.
3. CEL UŻYCIA PLIKÓW COOKIES
A)

Świadczenie żądanych przez Użytkownika Usług lub Usług Płatnych (niezbędne pliki cookies)
PUMI używa własnych plików cookies w celu umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do swojego Konta,
dostępu do Usług i Usług Płatnych Serwisu przeznaczonych jedynie dla zalogowanych Użytkowników oraz
umożliwienia im płynnej nawigacji na stronach i podstronach Serwisu bez konieczności każdorazowego powtarzania
procesu uwierzytelniania.

B)

Optymalizacja korzystania z Serwisu (niezbędne i analityczne cookies)
PUMI używa własnych plików cookies w celu zapewnienia Użytkownikowi wygody korzystania z Serwisu i
zapamiętania jego preferencji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego.

C)

Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisu (analityczne cookies)
PUMI używa plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics, Google Analytics 360) w celu liczenia wizyt w
Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane
lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają PUMI analizować wydajność Serwisu oraz określać
kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i Usług/Usług Płatnych.

D)

Śledzenie aktywności w Serwisie (analityczne cookies)
PUMI używa własnych plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika na potrzeby analizy jego aktywności w
Serwisie, określenia jakie czynności podejmował on na stronach Serwisu. Zbierane w ten sposób informacje
pozwalają PUMI lepiej komunikaty marketingowe do preferencji i zainteresowań Użytkownika.

4. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje,
jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o
zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.

Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości Usług/Usług Płatnych, PUMI informuje, że zmiany
ustawień dotyczących plików cookies, poprzez odrzucenie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia a
nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych Usług i Usług Płatnych.

