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1. Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki,
artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do
tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać
dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z
osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym
materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

2. Cookies
Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron portalu
internetowego odkryj.koden.com.pl.
1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych
do preferencji użytkownika optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk,
które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron
internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z
wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze
z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż
do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu
użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do
momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.Pliki „cookies”
wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej
polityce prywatności.
4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane
wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie
dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom

nieuprawnionym.
5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. odkryj.koden.com.pl umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii
cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych oraz
aplikacjach oblaci.pl. Na stronie internetowej odkryj.koden.com.pl znajdują
się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się, a także inne elementy
powiązane z serwisami społecznociowymi. W tym celu w odpowiednich sekcjach i
stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu. Używając przycisku
przypisanego do danego portalu społecznościowego, użytkownik loguje się w
serwisie, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności. Z zasadami tymi
można zapoznać się:
Facebook – http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
Twitter – https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Linkedin –
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=uno-reg-guest-home-cook
ie-policy
Google Plus – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Youtube – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Google – wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w
komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o
użytkownikach. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu
danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany
ustawień przeglądarki internetowej.
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

3. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać

zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych
dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji
użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić
korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
4. Wykorzystywanie danych osobowych
Serwis nie wykorzystuje danych osobowych.

