Polityka Cookies
1. Niniejsza Polityka Cookies powstała w oparciu o wymóg prawa wynikający
z nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
2. Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje:
1. Administrator –właścicielem Serwisu HaloNet.pl jest TARTEL Sp.

z o.o. z siedzibą w w Gliwicach, adres: 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 18,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000287048, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Regon 240703572, NIP 6312535263, z kapitałem zakładowy
wynoszącym 50 000,00 zł
2. Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www

(i wszystkie podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.
3. Polityka Cookies – niniejszy dokument.
4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.halonet.pl
5. Cookies, Ciasteczka – dane informatyczne, w szczególności pliki

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Administrator informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawartych
w plikach cookies, natomiast nie zbiera żadnych innych danych
o Użytkowniku. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie
są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają
szpiegowanie Użytkowników.
4. Administrator Serwisu informuje, że pliki cookies wykorzystywane są
w następujących celach:
1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki
te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb.
2. Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
dokonywać logowania.
3. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób
Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
5. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje
plików cookies:
1. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki
internetowej.

2. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące
rodzaje plików cookies:
1. Takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
2. Takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
w ramach Serwisu.
3. Takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu.
4. Takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
7. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika.
8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
9. Administrator oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą

wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych
Serwisu.

