POLITYKA COOKIES SERWIS.POLSAT.COM.PL
W serwisie serwis.polsat.com.pl są wykorzystywane pliki cookie oraz inne podobne
technologie. Dla uproszczenia wszystkie te skrypty dalej będziemy określać łącznie „plikami
cookie”.
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Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu
końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet etc.) w czasie korzystania z serwisu,
pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które wykorzystujemy w opisanych
poniżej celach.
Podobne do plików cookie technologie to m.in. local storage, session storage oraz service
workers. Technologie te wykorzystują wydzieloną część pamięci przeglądarki służącą do
przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisu. Ten obszar pamięci
jest niedostępny dla naszego serwera, a przechowywane w nim dane – inaczej niż w
przypadku plików cookie – nie mają terminu ważności, po którym zostałyby usunięte.
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Jakie rodzaje plików cookie są wykorzystywane w serwisie?

Stosujemy dwa rodzaje plików cookie, z uwagi na ich termin ważności:
a) sesyjne pliki cookie – są to tymczasowe pliki przechowywane w Państwa urządzeniu
do momentu opuszczenia lub wylogowania się przez Państwa z serwisu
serwis.polsat.com.pl. Sesja użytkownika serwisu serwis.polsat.com.pl trwa pięć minut.
b) stałe pliki cookie – przechowywane w Państwa urządzeniu przez dłuższy okres – czas
ten zależy od Państwa wyboru – mogą go Państwo w każdym czasie zmienić przez
zmianę ustawień przeglądarki. Co jednak istotne, dzięki tym plikom korzystanie z
serwisu i poruszanie się po nim jest znacznie łatwiejsze – zapamiętują one
preferowaną przez Państwa rozdzielczość, wielkość liter czy układ treści. Te pliki
umożliwiają nam także stałe ulepszanie serwisu zgodnie z Państwa potrzebami – służą
nam do prowadzenia analizy użyteczności serwisu i poznawania Państwa potrzeb
związanych z korzystaniem z naszych usług.
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Najważniejsze informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie
Nazwa pliku
cookie

JSESSIONID,
serwis.polsat.com.pl

Źródło

Telewizja
Polsat

Opis i zastosowanie
Przechowuje identyfikator sesji.
Umożliwia korzystanie z
najważniejszych funkcji witryny. Plik
nie umożliwia przetwarzania danych
osobowych. Po zamknięciu
przeglądarki internetowej plik jest
usuwany.

Maksymalny
termin ważności
Do wygaśnięcia
sesji przeglądarki
lub usunięcia przez
przeglądarkę.
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Pliki cookie a przetwarzanie danych osobowych

Z uwagi na swoją różnorodność pliki cookie mogą zawierać zarówno informacje wyłącznie
o charakterze statystycznym, analitycznym, jak i Państwa dane osobowe. Wykorzystywane
przez nas pliki cookie służą nam zarówno do indywidualizowania Państwa aktywności
w serwisie (niezmierzającej jednak do jakiejkolwiek identyfikacji – np. zliczamy odsłony
poszczególnych podstron), jak i przetwarzania Państwa danych osobowych (np. sczytywania
lokalizacji i wpisywanych przez Państwa danych). Wówczas przetwarzamy dotyczące
Państwa dane osobowe w zakresie i na zasadach opisanych w Regulaminie serwisu oraz
Polityce prywatności.
Wykorzystywane przez nas pliki cookie są technologią, którą mogą Państwo w pełni
zarządzać sami, z poziomu wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki. Mogą Państwo je
zablokować, jak również usunąć wszystkie zapisane dzięki nim informacje. Sposób i zakres
zmian ustawień plików cookie zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z
której Państwo korzystają. Szczegółowe informacje dotyczące zmian tych ustawień dostępne
są na stronach dostawców wykorzystywanych przez Państwa przeglądarek i aplikacji.
Wyłączenie niektórych plików cookie może spowodować, że korzystanie z serwisu nie będzie
dla Państwa komfortowe, np. nie zostaną zapamiętane Państwa preferencje co do układu
treści.
Jeśli korzystają Państwo z oprogramowania lub wtyczek blokujących uruchamianie np.
skryptów reklamowych, wówczas odnotujemy tę barierę techniczną w naszych systemach
obsługujących pliki cookie, co może skutkować – tak samo jak wyłączenie plików cookie – że
nie będą Państwo mogli w pełni komfortowo korzystać ze wszystkich świadczonych przez
nas usług.
Serwis wykorzystuje także widżety ze stron internetowych podmiotów trzecich, które są
osadzane przez skrypty lub technologie iframe (np. przycisk „Komentuj” Facebooka). W tym
przypadku nie mamy wpływu na to jakie informacje są pobierane przez te pliki, a możliwość
zarządzania nimi przez Państwa może zostać Państwu udostępniona wyłącznie przez te
podmioty.

