Informujemy, że portal Lokalna24.pl chcąc dopełnić nałożony obowiązek wynikający z
nowelizacji przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. uprzejmie
informuje o wprowadzonej polityce plików cookies.

Pliki cookies są to małe, tekstowe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym
urządzeniu przez przeglądarkę. W plikach przechowywane są różne informacje o
użytkowniku i jego preferencjach, dzięki czemu możemy lepiej dopasować prezentowane
treści do Państwa potrzeb. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania portalu. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub
przechowywane dane osobowe.
Wszelkie dane 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.
Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji, w tym
między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, do
autoryzacji podczas głosowania w sondzie internetowej, tworzenia statystyk oglądalności.
Mogą je też stosować nasi reklamodawcy, portale społecznościowe, których usługi
wykorzystujemy na naszym Portalu i firmy współpracujące z portalem. Warunkiem działania
cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika oraz ich nieusuwanie.
Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą
one zapisane w pamięci urządzenia
Zapoznaj się z naszą Polityką w sprawie Cookies.

Polityka w sprawie Cookies
1. Wprowadzenie
Portal Lokalna24, na którym znajduje się link do niniejszej Polityki w sprawie Cookies
(dalej „Portal”), zarządzany jest przez spółkę Lokalna Sp. z o.o. Polityka w sprawie
Cookies zawiera dodatkowe informacje na temat tego, co robimy (i czego nie robimy) z
informacjami pozwalającymi na ustalenie Państwa tożsamości oraz przedstawia nasze
podejście do istotnej kwestii ochrony Państwa prywatności.
W poniższej Polityce w sprawie Cookies opisujemy technologie stosowane w naszym
Portalu, jak również wyjaśniamy, do czego te technologie (pliki) służą. Pragniemy
zwrócić Państwa uwagę na fakt, że bez umieszczania plików cookies w Państwa
urządzeniu nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich usług naszego Portalu. Z tego
względu wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez nas plików cookies. Mogą
Państwo uniknąć niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie
ustawień przeglądarki, jednak należy wówczas liczyć się z tym, że nie wszystkie usługi
oferowane przez nasz Portal będą działały lub niektóre z nich będą działały w pełni
prawidłowo.
2. Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki.
Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu
wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookies są bardzo rozpowszechnione i
używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich
wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej może na przykład określić, czy
dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził. Pliki
cookies stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej
bardziej atrakcyjną dla użytkownika, choć mogą być również używane w celach
reklamowych (co wyjaśniamy poniżej).
3. Własne i zewnętrzne pliki cookies
Są dwa typy plików cookies: własne – umieszczane w Państwa urządzeniu za
pośrednictwem Portalu – dotyczą Portalu, na którym zostały utworzone.

Ponadto, umieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniu umożliwiamy również
podmiotom zewnętrznym. Pliki cookie innych firm – tzw. zewnętrzne, pochodzą z domen
zewnętrznych, które są źródłem elementów (np. reklam lub grafik) umieszczonych na
danej stronie. Dzięki zewnętrznym plikom cookies witryna może wysyłać Państwu pliki
cookies, których zadaniem jest na przykład sprawić, aby reklamy bardziej odpowiadały
Państwa zainteresowaniom poprzez dostosowywanie ich do preferencji użytkownika.
Własne i zewnętrzne pliki cookies różnią się podmiotem, który je wysyła. Co prawda
umożliwiamy podmiotom zewnętrznym wchodzenie na Portal w celu umieszczania
plików cookies w urządzeniach użytkowników, jednak nie zachowujemy kontroli nad
informacjami dostarczanymi przez te pliki ani nie zachowujemy dostępu do tych danych.
Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją
polityką prywatności.
4. Tymczasowe i trwałe pliki cookie
Pliki cookie dzielą się na własne i zewnętrzne w zależności od podmiotu, który zarządza
umieszczeniem ich po raz pierwszy w Państwa urządzeniu, a na tymczasowe i trwałe w
zależności od czasu ich przechowywania w urządzeniu.Nasz Portal może umieścić w
Państwa urządzeniu zarówno pliki cookies tymczasowe, jak i trwałe.. Pliki cookies
tymczasowe są aktywne zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki. Po skończeniu
sesji przeglądarki plik cookie wygasa. Pliki cookies trwałe są stałe i utrzymują się po
zamknięciu przeglądarki.
5. Cel wykorzystywania plików cookies
Nasz Portal może wysyłać do Państwa pliki cookies na kilka sposobów oraz w
różnorodnych celach. Cele te głównie obejmują:
 umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania Portalu;
 uproszczenie korzystania z Portalu;
 autoryzację Użytkownika Portalu;
 zapewnienie wiarygodności niektórych usług, np. sondy internetowej;
 monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności Portalu;
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(np.Facebook, You Tube);
 - przesyłanie reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań.
Pliki cookies wspomagają działanie Portalu i zostają umieszczone w Państwa urządzeniach,
aby usprawnić korzystanie przez Państwa z Portalu i naszych serwisów.
6. Zewnętrzni usługodawcy i serwisy społecznościowe
Korzystamy z usług innych serwisów, które również wykorzystują pliki cookies. Oto
uproszczony opis z przykładami ich działania. Szczegółowe informacje znajdą
Państwo ma stronach poszczególnych usługodawców lub portali społecznościowych.
6.1 YouTube: na naszym Portalu mogą znaleźć się treści z portalu YouTube, gdzie
zamieszczamy dodatkowo materiały filmowe. W czasie gdy przeglądają Państwo nasz Portal
z wbudowanym filmikiem wideo z YouTube, YouTube może przesłać do Państwa urządzenia
kilka rodzajów plików cookies. O rodzajach serwowanych plików cookies i zbieranych
informacjach można przeczytać w Polityce Prywatności portalu YouTube.
6.2 Facebook: Jeżeli użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie na Facebooku w
trakcie korzystania z Portalu, Facebook może zamieścić w Państwa urządzeniu pliki cookies
zgodnie ze swoją polityką prywatności.
6.3 Zewnętrzni reklamodawcy: Zewnętrzni reklamodawcy przesyłają Państwu pliki cookies,
które pomagają uatrakcyjnić reklamę i zorientować ją na Państwa potrzeby. Używają oni
plików cookies do śledzenia np. rodzaju zakupów dokonanych przez Państwa na podstawie
transakcji zawartych za pośrednictwem Portalu, a następnie dopasowują reklamy do
zainteresowań Państwa użytkownika. Pewna grupa podmiotów zewnętrznych reklamuje się
na naszym Portalu lub korzysta z informacji zawartych w plikach cookies zamieszczonych na
naszym Portalu. Udostępniając Portal podmiotom zewnętrznym w celu zamieszczenia plików
cookies na urządzeniach użytkowników, nie zachowujemy kontroli nad informacjami
dostarczonymi przez pliki cookies, a także nie zachowujemy dostępu do takich danych.
6.4 Google Analytics: Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron
internetowych świadczonej przez Google, dzięki której to usłudze pliki cookies zostają
zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookies, dotycząca

korzystania przez Państwa z Portalu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie
Państwo znajdują się w internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na
serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu
oceny korzystania przez Państwa z Portalu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej
na Portalu dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących
działalności na witrynie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie
informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku,
gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył
Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania
dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na
temat Cookies and Analytics, oraz polityką zachowania poufności danych dla Google
Analytics dotyczącej Google Analytics.
7. Zarządzanie plikami cookies:
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies.
Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego
urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji
wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na
komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić
do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Portalu.
Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem
http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

