Політика конфіденційності та правила використання
файлів Cookiе на Інтернет-порталу PPK
Щоб забезпечити користувачам зручне переглядання MojePPK.pl («Веб-сайт»), сайт
використовує файли cookie. Користаючися веб-сайтом ви даєте на це згоду.
__________________________________________________________________________________

Політика використання файлів сookiе
Читаючи, переглядаючи, користуючися Веб-сайтом, погоджуєшся на заміщені
на веб-сайті правила включені Політикою.
Веб-сайт зберігає для себе право вводити зміну в Політику. Кожну особу, котра
будь-яким способом кроистується Веб-сайтом (або його частиною) обов’язує
актуальна Політика щодо файлів cookie.
__________________________________________________________________________________

Власник веб-сайту
PFR Portal PPK sp. z o.o.
ul. Krucza 50,
00-025 Warszawa
NIP: 5252771432;
REGON: 381741468
__________________________________________________________________________________

Персональні дані
Під час користуванняся Веб-сайтом можете отримати прогання про надання деяких
персональних даних напр. заповнивши контактну форму. У кожному такому випадку ви
будете повідомлені про контролера ваших персональних даних, обсяг і мету збору
даних та ваші права. Завжди вимагаємо надати лише ті дані, які необхідні для праці
Веб-сайту. Ненадання необхідних даних може заблокувати дію, з якою вони пов’язані.

PFR Portal PPK sp. z o.o.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

05.04.2022

____________________________________________________________________________

Які дані ми зберігаємо?
Персональні дані – будь-які інформації про користувача, які дозволяють цого
ідентифікувати, наприклад ім’я, прізвище, контактні дані та інформації про доступ до
нашого веб-сайту. Ми можемо, зокрема, збирати інформації, що приналежать до
таких категорій:
• Ім'я та прізвище, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону;
• Інформації про користування нашим веб-сайтом;
• Комунікація з користувачем або відпрвалена до нас користувачем через
посередництво пошти, електронного повідомлення, чат, соціальної мережі та по
телефону.
• Локалізація, включаючи геолокацію комп’ютера або пристрою користувача в
реальному часі за допомогою GPS, Bluetooth та IP-адреси, а також отримані методом
краудсорсингу інформації про вашу локалізацію через точку доступу Wi-Fi і
телекомунікаційні вежі, якщо користувач використовує локалізацію та вмикає послугу
локалізації на своєму пристрої чи комп’ютері.
__________________________________________________________________________________

Cookies
Деякі сфери Веб-сайту можуть використовувати файли cookie, тобто невеликі тестові
файли, котрі відправяється до комп’ютера користувача, що ідентифікують його
способом потрібним для полегшення, або погашення деякої інформації.
Cookies są nieszkodliwe dla komputera i dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem
działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one
zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących cookies.
________________________________________________________________________

Файли cookie використовується з метою:
• адаптування змісту сторінок Веб-сайту до вимогів користувача та оптималвзація
користуванняся сторінками; ці файли зокрема дозволяють розпізнати пристрій
Користувача Веб-сайту та належним чином відобразити веб-сайт адаптуваний до
його індивідуальних потреб,
• створення статистик, котрі допомагають зрозуміти, як Користувачі сайту
використовують веб-сайти, що дозволяє покращити їх структуру та зміст:
• • щоб підрахувати кількість людей, які відвідують наші сторінки,
використовуємо серед іншого Visitor Cookie,
• для підвищення безпеки наших Користувачів ми використовуємо серед іншого
Visitor Cookie Hash,
• для правильного підрахунку унікальних користувачів ми використовуємо
серед іншого LPV Cookie,
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• підтримання сесії Користувача Веб-сайту (після входу), завдяки якому Користувачу не
доводиться повторно вводити логін та пароль на кожній підсторінці Веб-сайту,
• для захисту конфіденційності наших Користувачів, ми використовуємо, серед іншого,
Opt In Cookie відповідно до ініціативи «Do Not Track», що дозволяє нашим
Користувачам скасувати підписку на певні типи відстеження та перегляду сторінок.
• Відповідно до ст. 173 абз. 1 Закону від 16 липня 2004 р. Закон телекомунікаційний
(Журнал законів від 2004 року, № 171, ст. 1800 із змінами), ми хотіли б повідомити вас,
що суб'єктом, який розміщує файли cookie на вашому кінцевому пристрою є оператор
веб-сайту - PFR Веб-сайт PPK ТОВ, вул. Круча 50, 00-025 Варшава, Ідентифікаційний
номер податника (NIP): 5252771432; Реєстр національної господарки (REGON):
381741468, KRS: 0000764839.
__________________________________________________________________________________

Авторські права
Copyright © PFR Portal PPK sp. z o.o.
Вміст сторінок цієї домени та назва домену охороняються законом. Документи,
статті, графіки, скрипти та інші файли, що створюють веб-сайти на цьому домені, є
власністю PFR Portal PPK sp.z o.o. або були використані за згодою уповноважених
осіб.
Копіювання та розповсюдження будь-яким поліграфічним, або електронним
способом заборонено, якщо інше не узгоджено з PFR Portal PPK sp.z o.o. Вибрані
документи, публіковані на Веб-сайті PFR Portal PPK sp.z o.o. можуть містити інші
повідомлення про авторські права, пов’язані з цими документами.
__________________________________________________________________________________

Звільнення від відповідальності
Хоча було докладено всіх зусиль, щоб інформації на цій сторінці були максимально
вірними, PFR Portal PPK ТОВ. не несе відповідальності за її зміст. У матеріалах можуть
бути неточності та правописні помилки
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