Polityka plików cookie
Co to jest plik „cookie”?
Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu przez strony internetowe,
które odwiedzasz. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby
strona działała prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie
miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookie może odczytać tylko
NovaCash sp. z o.o oraz - ze względów technicznych także zaufani partnerzy z których technologii
korzystamy.

W jakim celu używamy plików cookie?
Pliki cookies dzielimy w zależności od celu w jakim je wykorzystujemy – na podstawowe i
marketingowe.
Cookie podstawowe – instalowane, jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym. W ramach cookies
podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne.
Cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać. Wykorzystujemy je aby:
zapewnić bezpieczeństwo Twoich transakcji
utrzymać Twoją sesję, kiedy odwiedzasz naszą stronę
zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz,
dostosowywać nasze usługi do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla
działania strony internetowej – np. wybranego języka,
• zapamiętać, czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
•
•
•
•

Cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć
efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać
funkcjonowanie naszej strony internetowej. Wykorzystujemy je, aby:
• badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki
przekierowania),
• wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty),
• ograniczyć niektóre działania marketingowe m.in. aby ochronić użytkowników
wielokrotnym wyświetlaniem tej samej reklamy,
• mierzyć – bez identyfikowania danych osobowych - skuteczność akcji prowadzonych na
rzecz banku, np. w sieci reklamowej Google, w programach partnerskich, na zewnętrznych
stronach internetowych,
• rozliczać się z partnerami biznesowymi za usługi reklamowe w oparciu o zarejestrowane
akcje świadczone na życzenie użytkowników np. za wysłania formularza internetowego

Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?
Wszytkie pliki cookies dzielimy także ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce
użytkownika na:

Pliki cookie sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookie
techniczne.
Pliki cookie stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach
pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?
Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie ciasteczek.
Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że ciasteczka służą Twojej
wygodzie korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to, jak będzie się
wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce. W niektórych przypadkach strona może się w
ogóle nie wyświetlić.
Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych
NovaCash sp.z o.o.
Administrator strony internetowej ul.Biała 4/81
00-895 Warszawa
Katarzyna Trzyciecka –
Serwin
NovaCash sp.z o.o.
Inspektor ochrony danych
ul.Biała 4/81
00-895 Warszawa
E: iod@novacash.eu

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?
W każdej chwili możesz usunąć ciasteczka z Twojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich
ponownej instalacji.
W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody
na instalacje plików cookies może się różnić.

