Polityka Prywatności
1. Cel "Polityki Prywatności"
Celem "Polityki Prywatności" jest udzielenie pełnej informacji, w jakim celu w Serwisie
wykorzystywane są pliki cookies, oraz w jaki sposób użytkownik może nimi zarządzać.

2. Podstawy prawne
Podstawa prawną "Polityki Prywatności" jest:




ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883
ze zm.);
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144
poz. 1204 ze zm.);
ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800
ze zm.).

3. Informacje wstępne
Podczas pierwszego uruchomienia Serwisu dyskografie.com użytkownik poprzez kliknięcie w przycisk
Akceptuj w pojawiającym się oknie oświadcza, że zapoznał się zamieszczoną informacją "W związku
z optymalizacją informacji dostępnych w Serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystając z Serwisu bez
dokonania zmian ustawień przeglądarki akceptujesz politykę stosowania cookies zgodnie z "Polityką
Prywatności"." i akceptuje warunki "Polityki Prywatności".

4. Definicje
Serwis - strona dyskografie.com
Cookies - (tzw. ciasteczka) pliki zapisane w postaci tekstowej zawierające dane informatyczne,
zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Zapis dokonywany jest
w celu późniejszego odczytania przy ponownym każdorazowym połączeniu z Serwisem, z tego
samego urządzenia.
Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu dyskografie.com
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5. Cookies
5A. Zasada stosowania
Podstawową funkcją plików cookies jest zapamiętywanie preferencji użytkownika oraz
dostosowywanie do nich zawartości Serwisu poprzez polecenie najbardziej odpowiednich treści, jak
również przygotowanie statystyk odwiedzin.
Pliki cookies stosowane przez Serwis to te odpowiedzialne za jego prawidłowe funkcjonowanie.
Dodatkowo zostały zastosowane pliki cookies do monitorowania zachowania użytkowników, jednak
pliki te nie zbierają informacji, które mogą pozwolić na identyfikację danych osobowych
użytkowników.

5B. Wykorzystywanie plików
Pliki cookies wykorzystywane są do:




określenia wersji językowej serwisu – pliki zawierają informację o wybranym języku w jakim
mają wyświetlać się strony serwisu;
personalizacji – przedstawianie treści serwisu zgodnie z preferencjami użytkowników;
logowania – utrzymanie sesji użytkownika, przez co nie wymaga on ponownego logowania na
każdej ze stron.

5C. Pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich
Serwis dyskografie.com dodatkowo wykorzystuje pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich,
takich jak Google. Z uwagi na fakt, że pliki cookies partnerów mogą mieć inny sposób działania niż ten
opisany w niniejszej "Polityce Prywatności", prosimy o zapoznanie się z ich działaniem opisanym na
stronach partnerów:
Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

5D. Zarządzanie plikami
Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej pozwalają na zapisywanie plików cookies na
końcowym urządzeniu użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie domyślnych ustawień przeglądarki po otrzymaniu
informacji o wykorzystaniu plików cookies, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich
stosowanie. Domyślne ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione przez użytkownika, przez co
może uniknąć zamieszczania plików na jego urządzeniu.
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Usunięcie możliwości zapisu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może
spowodować błędne funkcjonowanie Stron serwisu.

6. Postanowienia końcowe
Serwis dyskografie.com zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów zawartych w "Polityce
prywatności".
Zmiany mogą wynikać z wprowadzenia nowych funkcjonalności w Serwisie, a także mogą być
spowodowane przez aktualizację zapisów zawartych w ustawach wymienionych w punkcie
2 niniejszej Polityki.
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