Polityka prywatności i wykorzystywania plików
cookies w serwisie internetowym Spółki Polskie
Centrum Marketingowe Sp. z o.o.(PCM)
 Administratorem serwisu www.pcm.pl jest Spółka Polskie Centrum Marketingowe Sp. z o.o. ul. Mangalia 4 lok.
206, NIP 113 00 87 201, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 69041.

 Dane osobowe przekazywane przez użytkowników serwisu PCM za pomocą formularzy elektronicznych są
przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych

 Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów przesyłanych przez Spółkę PCM wymaga
podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób
dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać
zamówiony przez niego newsletter.

 Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię cookies – informacje
zapisywane są przez serwer Urzędu na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania
jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej
przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu
z serwisu.

 PCM nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na
stronach serwisu.

 Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do
generowania statystyk niezbędnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i
nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę PCM.

 W świecie praktycznie niemal każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się
na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez
przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego
działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka
może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do
odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w urządzeniu Użytkownika. Witryna w ten sposób
może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

 Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli
użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego
preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze
strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji
Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego
logowania.



Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień
w przeglądarkach internetowych m.in.:
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Mozilla Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Opera





Serwis www.marketingrelacji.com wykorzystuje pliki cookies:
- JSESSIONID - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on
niezbędny dla prawidłowego działania serwisu,
-_utma - plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny
numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego
użytkownika,
-_utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny,
-_utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie
nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
-_utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie
m.in. odwiedzin z wyszukiwarek.
Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianom, zaś jej zaktualizowana wersja zostanie umieszczona na
Stronach internetowych Spółki Marketing Relacji.
Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym obowiązuje od
02.01.2016r.

