Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności NK
Drodzy Użytkownicy,
Celem Polityki Prywatności jest poinformowanie o zasadach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach serwisu Nk.pl (dalej także:
„Portal”), administrowanego przez Onet S.A. (dalej: „NK”) a także poinformowanie Uzytkowników jakie informacje i w jakim celu są zapisywane w ich
urządzeniach końcowych lub z tych urządzeń pobierane (Cookies).
Naszym nadrzędnym celem jest poszanowanie i ochrona Państwa prywatności.
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Art. 1.
DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ
Wiemy jak ważna jest prywatność w serwisie społecznościowym dlatego ze szczególną troską dbamy o najwyższe standardy ochrony danych osobowych oraz
odpowiednie zabezpieczenia i rozwiązania techniczne. Chcielibyśmy, by każdy korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się bezpiecznie,
stąd w każdym momencie służymy Ci poradami i wyjaśnieniami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa w naszych usługach jak i w sieci Internet.

1.

Zapewniamy Cię, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych ani innych danych umożliwiających identyfikację osoby fizycznej podmiotom do tego
nieuprawnionym.

2.

Dane, które nam powierzasz, przechowujemy na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do
których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Nasz system techniczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek
danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej.

3.

Wiemy jak ważne jest poczucie kontroli nad udostępnianymi i publikowanymi w sieci informacjami dlatego zachęcamy Cię do szczegółowego
zapoznania się z dostępnymi w panelach edycji profilu opcjami ustawień Konta, zasadami ochrony prywatności w niniejszym dokumencie oraz
zasadami dotyczącymi tzw. miejsc publicznych w serwisie NK.plW razie jakichkolwiek wątpliwości, uwag czy pytań naszych Użytkowników dotyczących
bezpieczeństwa informacji, zapraszany do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta NK.

4.

Z Nk.pl (dalej również: Portal/Serwis) możesz korzystać w różny sposób, np. wyszukując i udostępniając informacje, komunikując się z innymi osobami
czy zamieszczając swoje treści. Zależy nam na tym, by dzięki informacjom zawartym w niniejszej Polityce Prywatności (dalej również: "Polityka"), nasi
Użytkownicy dokładnie wiedzieli, jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami i narzędziami oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

5.

Zapewniamy Cię, że przetwarzamy w szczególności podstawowe informacje przekazane dobrowolnie przez Użytkowników po to, by umożliwić
wszystkim jak najpełniejszą i najefektywniejszą komunikację z przyjaciółmi i znajomymi, a także by dostosowywać Portal, jego funkcjonalność i
ergonomię do nieprzerwanie zmieniających się oczekiwań. Szczegółowo i w sposób zgodny z literą prawa, zarządzanie danymi w serwisie odbywa się
w sposób określony w regulaminie i poniższych punktach.

Art. 2.
DANE OSOBOWE

1.

NK dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

2.

Zarejestrowanie Konta w Portalu wymaga wypełnienia oznaczonych jako obowiązkowe pól formularza, w których Użytkownik wpisuje konkretne
informacje (np. umożliwiający kontakt z Użytkownikiem i pełniący rolę loginu adres poczty elektronicznej).

3.

Zapisanie się do NK poprzedza potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Nk.pl, zrozumienia i
akceptacji ich treści, jest też dobrowolną decyzją Użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować z usług poprzez usunięcie swojego Konta w
Portalu. NK przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w procesie rejestracji w celu prawidłowego prowadzenia serwisu Nk.pl oraz świadczenia
usług dostępnych w ramach serwisu Nk.pl, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z
2014 r. poz. 1182).

4.

W przypadku rejestracji do NK za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, tj. za pomocą Uproszczonego Logowania, o którym mowa w
art. 2 lit. z Regulaminu Nk.pl (np. Facebook Connect), NK w ramach Konta Portalu pozyskuje adres e-mail Użytkownika oraz wymagane w Serwisie
Zewnętrznym informacje profilu publicznego (np. imię i nazwisko, płeć), w zakresie pozostałych danych usługi uwierzytelniającej (zewnętrznego konta)
Użytkownik samodzielnie decyduje, które informacje mają zostać przepisane do formularza rejestracyjnego Portalu.

5.

NK zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom (osobom, których dane osobowe dotyczą) realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo
żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Niezależnie
od powyższego każdemu Użytkownikowi udostępniamy stronę edycji konta: https://nk.pl/profile/edit, która pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie
informacji dotyczących konta. Strona dostępna jest po autoryzacji (zalogowaniu do Portalu). W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie
za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do: Onet S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków.

6.

Administratorem danych (przekazanych w formularzu rejestracyjnym) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Onet S.A. z siedzibą w
Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy Spółki: 7 580
648,00 zł (w całości wpłacony), NIP: 734-00-09-469, Rejestr zbiorów danych osobowych, których Administratorem danych jest Onet. S.A., jest
dostępny do wglądu w siedzibie Spółki. Szczegółowe informacje o sposobie udostępniania rejestru można uzyskać w siedzibie Spółki lub osobiście.

7.

NK nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych
posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów
państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych
postępowań.

8.

Niezależnie od powyższego, jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych przez NK lub korzystasz z usług lub produktów płatnych przez nas
oferowanych, Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych.

9.

Zwracamy też Twoją uwagę na fakt, że Twoja aktywność w miejscach publicznych na Portalu np.:
- na forum, (m.in. zakładanie wątków i tematów, dodawanie postów),
- w grupach i wydarzeniach, (m.in. dołączenie do grupy, dołączenie do wydarzenia, dodawanie: opisów, zdjęć, wpisów, komentowanie, polecanie,
ocenianie)
- stronach szkół i klas (m.in. dopisanie się do listy uczniów, dołączenie do szkoły, klasy, kierunku, polecanie, ocenianie, dodawanie zdjęć, opisów,
komentowanie)
sprawia, że udostępniasz informacje o sobie także osobom spoza Twojej listy kontaktów, –tj. udostępniasz je publicznie w sieci
Internet, nie tylko zalogowanym Użytkownikom Portalu lecz wszystkim, którzy te strony odwiedzają. Powyższe stosuje się z zastrzeżeniem ustawień
prywatności grup. Użytkownik podczas aktywności w miejscach publicznych powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia informacji.

10.

NK może udostępniać funkcje pozwalające na umieszczanie widżetów (np. małych elementów pokazujących dane z Portalu takich jak liczba członków
grupy, ilość kliknięć "fajne" bądź "gwiazdek", itp.) na zewnętrznych stronach internetowych. Osadzone w ten sposób widżety poprzez to, że pobierają
dane z Portalu, pozwalają NK na zbieranie informacji na temat stron odwiedzanych (na których znajdują się te widżety) przez Użytkownika
zalogowanego do Portalu. Zebrane w ten sposób dane są wykorzystane przez NK do polecania innym Użytkownikom stron do odwiedzenia (np.
przeczytanych artykułów, ocenionych stron). W każdej chwili, w ramach dostępnych w panelach edycji ustawień konta, możesz dokonać
samodzielnego wyłączenia funkcjonalności.

Art. 3.
KWESTIE TECHNICZNE
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać dane eksploatacyjne (np. adres
IP, czas korzystania z określonych usług Portalu). NK gromadzi i wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami, do
zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych, lokalizacyjnych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), a także do badania rynku
oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług NK.
Art. 4.
INFORMACJA HANDLOWA

1.

Użytkownicy mogą otrzymywać od NK informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też
komunikaty systemu (np. zawiadomienia o urodzinach znajomych, informacje o nowych wiadomościach oczekujących na poczcie wewnętrznej,
powiadomienia o aktywności znajomych, komunikaty o przerwach w działaniu Portalu). Każdy z Użytkowników Portalu w ramach dostępnych ustawień
Konta ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji od NK.

2.

Natomiast treści reklamowe związane z działalnością komercyjną NK i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich
dobrowolną zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.
1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

Art. 5.
USUNIĘCIE KONTA

1.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie za pomocą
formularza dostępnego pod adresem: http://nk.pl/profile/remove. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje
bezpowrotnym usunięciem konta.

2.

Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są niezwłocznie anonimizowane, a ich dalsze przetwarzanie przez NK możliwe jest
wyłącznie w celu: 1) należytego rozliczenia usług w ramach Portalu (na okres zgodny z przepisami prawa podatkowego), 2) należytego zakończenia
wykonywania usług na rzecz Użytkownika, 3) objęcia Użytkowników szczególną ochroną, w szczególności na potrzeby wszczęcia lub wszczętych
postępowań. .

3.

Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały zablokowane są przetwarzane w celu: 1) należytego rozliczenia usług w ramach Portalu (na okres
zgodny z przepisami prawa podatkowego), 2) należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika, 3) objęcia Użytkowników szczególną
ochroną (egzekwowania przestrzegania Regulaminu Nk.pl, w tym zwalczania nadużyć), w szczególności na potrzeby wszczęcia lub wszczętych
postępowań

Art. 6. PROCES AUTORYZACJI (LOGOWANIA)

1.

NK stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed
nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z
rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

2.

Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w poufności swoich danych w postaci hasła i loginu, przy czym rolę loginu może pełnić adres poczty
elektronicznej.

3.

Wpisz hasło, które nie będzie łatwe do odgadnięcia, czyli inne niż data urodzin, numer PESEL lub numer telefonu. Szczegóły konstruowania
bezpiecznego hasła znajdziesz w zakładce bezpieczeństwo.

4.

Użytkownik do procesu logowania może użyć, dostępnego w Portalu, systemu uwierzytelniającego zewnętrznego serwisu (np. Facebook Connect), tj.
Uproszczonego Logowania, o którym mowa w art. 2 lit z Regulaminu Serwisu Nk.pl. W tym celu Użytkownik może dokonać powiązania Konta w
Portalu z kontem serwisu zewnętrznego udostępniającego usługę (aplikację) uwierzytelnienia. Jednorazowo czynność powiązania zatwierdzana jest
dodatkowo hasłem Konta w Portalu (Nk.pl). W takim przypadku logowanie za pośrednictwem systemu uwierzytelniającego (np. Facebook Connect),
powoduje takie same skutki jak logowanie loginem i hasłem bezpośrednio z Portalu.

Art. 7.
BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE

1.

NK może przeprowadzać za pośrednictwem Portalu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w
nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet lub do zbiorczych publikacjiw Portalu.

Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich obowiązujących norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić użytkownikom Portalu
bezpieczeństwo i anonimowość.

2.

NK na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie
zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Art. 8.
INDEKSOWANIE

1.

Dane osobowe, które publikujesz w Portalu (Nk.pl), dostępne na stronach danej szkoły i klasy do których jesteś zapisany, są indeksowane przez
wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że bez zalogowania do Portalu, osoby spoza Portalu Nk.pl mają dostęp do takich informacji jak:
- imię i nazwisko,
- miejscowość/miasto,
- zdjęcie główne Konta Użytkownika,
- klasa/szkoła, do której jesteś zapisany wraz z datą/okresem uczestnictwa
- oraz do innych informacji na stronach szkół i klas (np. nazwa oraz pozostałe dane teleadresowe szkoły i klasy, zdjęcie główne szkoły, zdjęcie główne
klasy, galeria zdjęć szkoły lub klasy oraz komentarze i opisy do zdjęć, , wszystkie zestawienia np. szkół, klas, kierunków, listy uczniów, wraz ze
wskazaniem nauczycieli, posty, wątki, tematy forum na stronach szkół i klas, rankingi, oceny, opinie dotyczące szkół lub klas).

2.

Serwis zawiera funkcjonalności i usługi tzw. miejsca publiczne np.

- grupy, z zastrzeżeniem grup prywatnych (ustawienia prywatności grupy),
- wydarzenia,
- fora dyskusyjne,
- strony szkół i klas, miejscowości, województw, powiatów, gmin
w których zamieszczane przez Użytkownika treści (np. komentarze, posty, wpisy, zdjęcia, opisy, informacje, dane) bądź zapisywane aktywności (takie
jak: dodanie do listy uczniów na stronie szkół i klas, dodanie oceny) są publicznie dostępne w sieci Internet. W miejscach publicznych Użytkownik
może publikować swoje treści jedynie po dokonaniu autoryzacji (zalogowaniu do Konta ). Każda aktywność w miejscach publicznych Serwisu może być
indeksowana przez wyszukiwarki internetowe, co oznacza, że bez zalogowania do Portalu, internauci mają dostęp do takich informacji jak:
- imię i nazwisko,
- zdjęcie główne Konta użytkownika,
- miejscowość/miasto,
- oraz aktywność/dodana treść.
Art. 9.
ZARZĄDZANIE KONTEM
NK daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych na Portalu usług i udostępniać o sobie informacje.
Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się i logowania do NK, a także sam proces autoryzacji (logowania) do Portalu domyślnie
realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
Informacje są przechowywane i przetwarzane przez NK z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania obowiązującego
prawa.
Art. 10.
LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH
Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są mogą być przedmiotem
praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegać ochronie autorskoprawnej Użytkownik korzysta z Witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność i
jest świadomy ryzyk związanych z z korzystaniem z witryn, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Portalu. Użytkownik
przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Nk.pl bądź w obsługującej stronę aplikacji mobilnej, może zostać przekierowany do
zewnętrznych usług (np. innych usługodawców).
Art. 11.
OSOBY MAŁOLETNIE
NK czuje się zobowiązana zareagować na obawy wyrażane przez rodziców a dotyczące danych osobowych ich dzieci. W tym zakresie w szczególności dbamy
o najmłodszych Użytkowników, reagujemy też niezwłocznie na zgłoszenia o zamieszczaniu w Portalu treści dla nich nieodpowiednich.

Art. 12.
PROJEKT ANTYSPAM

1.

Na serwerach w domenie nk.pl funkcjonują zaawansowane i stale rozbudowywane filtry antyspamowe. Umożliwiają one filtrowanie, w sposób
zautomatyzowany i bez odczytywania korespondencji, niezamawianej poczty, ale także - analizują temat i treść wiadomości pod kątem obecności tam
charakterystycznych dla spamu słów, zwrotów i linków. Żadne zabezpieczenie nie zagwarantuje 100% skuteczności, stąd też wszelkie przykłady
niezamawianej poczty prosimy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta NK poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem http://nk.pl/support.

2.

Użytkownicy Portalu mają możliwość zgłoszenia spamu także poprzez przekazanie otrzymanej wiadomości bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej.
W takiej sytuacji wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami trafi do weryfikacji przez Zespół NK.

3.

Więcej na temat polityki antyspamowej piszemy na naszych stronach pod adresem http://nk.pl/bezpieczenstwo.

Art. 13.
SSL OCHRONA TRANSMISJI
W trosce o Twoje bezpieczeństwo dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu
szyfrowanego SSL.
Art. 14.
KONTAKT Z NAMI

1.

Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Biura Obsługi Klienta NK poprzez formularz dostępny na
stronie http://nk.pl/support.

2.

NK przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami oraz gromadzi dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Biurem Obsługi Klienta
NK w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i
podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Jednocześnie NK gwarantuje,
że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych m.in. w tym celu na Koncie Użytkownika. Ewentualna komunikacja w
innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

3.

Gdy kontaktujesz się z nami w celu dokonania określonych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza na stronie
internetowej http://nk.pl/support, możemy ponownie wymagać przekazania nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska,
adresu e-mail, etc., celem weryfikacji Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Podanie tych danych nie jest
obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

4.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu Serwisu nk.pl oraz jego załączników, Polityki Ochrony Prywatności oraz
korzystania z Portalu prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta NK za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: http://nk.pl/support.

Art. 15.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Naszym celem jest zapewnienie ochrony danych osobowych na poziomie wysokim. Rozwój technologii oraz oferty usług Nk.pl może sprawić, iż usługi i
funkcje w ramach Portalu mogą ulegać zmianom, co oznacza że nasza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, w zakresie w jakim jest to
dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

2.

Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Polityki Prywatności na stronie Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
Zmiany wchodzą w życie od dnia ich publikacji na stronie Serwisu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących zmian Polityki Cookies.
Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

3.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności,
Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie, jak i korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację
nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.

4.

W przypadku niezaakceptowania zmian w Polityce Prywatności Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania, jak i korzystania z Serwisu i
niezwłocznie powiadomić NK o takiej decyzji. Użytkownik powinien także usunąć Konto w Serwisie zgodnie z Regulaminem Nk.pl. Oświadczenie o nie
zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

Część II Polityka Cookies i innych podobnych technologii
Onet S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy Spółki: 7 580
648,00 zł, w całości wniesiony, NIP: 734-00-09-469 zwaną dalej „Onet” dotycząca Cookie i podobnych technologii.
Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do cookies i innych podobnych technologii, które Onet stosuje na wszystkich swoich stronach
internetowych, w tym we wszystkich serwisach internetowych Onetu oraz w aplikacjach Onet na urządzenia mobilne. (zwanych dalej łącznie: „Stronami
Onetu”), np.: Onet.pl, vod.pl, plejada.pl, zumi.pl, sympatia.pl, sympatiaplus.pl, nk.pl, noizz.pl, vumag.pl, biznes.pl, pclab.pl. digart.pl, medonet.pl, agdlab.pl,
businessinsider.com.pl.
Korzystając ze Stron Onetu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych
technologii zgodnie z tą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia
swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (wskazany poniżej) lub zrezygnować z korzystania ze Stron Onetu.
Co to są Cookies (ciasteczka)?
Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Stron Onetu, które przeglądarka wysyła do
serwera przy każdorazowym połączeniu się ze Stronami Onetu z tego urządzenia końcowego – podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie (tj. twój
komputer, tablet, smartphone itp.). Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi , swój czas istnienia Cookie wygenerowany unikalny
numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne. W niniejszej Polityce informacje
dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych na Stronach Onetu.
Inne technologie podobne do Cookies (zwane także: „innymi podobnymi technologiami”)
Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszych Serwisów używamy także innych niż Cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania
danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona
internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.
W jakim celu stosujemy Cookies lub inne podobne technologie?
Onet stosuje Cookies lub inne podobne technologie w następującym celu:
a.

by Strony Onetu działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu,

b.

aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Stronach Onetu do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,

c.

by ułatwić reklamodawcom prezentowanie Użytkownikowi Internetu reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika,

d.

do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie korzystają ze Stron Onetu (w tym: naszych usług, naszych
aplikacji) oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.
Używając Cookies na Stronach Onetu nigdy nie identyfikujemy tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Cookies. Dane
eksploatacyjne (dane o zachowaniu Użytkowników na Stronach Onetu) zbierane przy użyciu Cookies lub innych podobnych technologii mogą być także zestawiane
z danymi demograficznymi (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) podanymi nam przez Użytkowników przy rejestracji do naszych usług. W takim
wypadku, zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika (anonimizacja) i przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc. Do
realizacji celów wskazanych powyżej, Onet może współpracować z partnerami biznesowymi, np. reklamodawcami, firmami badawczymi i dostawcami aplikacji.
Na Stronach Onetu mogą być stosowane Cookies sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Stron Onetu.
Cookies stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.
Rodzaje Cookies lub innych podobnych technologii stosowanych na Stronach Onetu:

Typ Cookies

Do czego i w jaki sposób są wykorzystywane?

Konieczne do
działania stron

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania Stron Onetu, pozwalają Ci na
poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Optymalizują korzystanie ze Stron
Onetu, np. mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas
wracania na stronę w tej samej sesji.

Poprawiające
funkcjonalność

Zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym
jesteś, personalizowane ustawienia treści, historia aktywności) by dostarczyć Ci
bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają Ci również na oglądanie filmów i
używanie narzędzi społecznościowych, takich jak: blogi, chaty i fora. W celu poprawy
funkcjonalności Stron Onetu wykorzystywane są dane dotyczące aktywności na Stronach
Onetu, dane geolokalizacyjne (miejscowość) oraz anonimowe dane socjodemograficzne (np.
wiek, płeć). Nie wykorzystujemy w tym celu żadnych danych, które pozwalałyby na
identyfikację Użytkownika. Zanonimizowane dane demograficzne mogą być także
zestawiane z danymi behawioralnymi, które informują nas o zachowaniu Użytkownika na
Stronach Onetu, o jego preferencjach w zakresie naszych usług, dostarczaniu informacji o

tym jak odwiedzający korzystają ze Stron Onetu, obszarów które odwiedzają, czasu jaki na
nich spędzają.

Reklamowe

Dostarczanie Ci reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom, zwyczajom, z
równoczesnym ograniczeniem wyświetleń tej samej reklamy na Stronach Onetu oraz na
stronach internetowych podmiotów trzecich. W celu analitycznym i targetowania reklamy tj.
prezentowania reklamy określonej grupie docelowej (tzw. profile Użytkowników) mogą być
wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w serwisach,
zanonimizowane dane geolokalizacyjne oraz zanonimizowane dane socjodemograficzne. Nie
wykorzystujemy żadnych danych osobowych. W celu analitycznym i reklamowym
zanonimizowane dane demograficzne zestawiane z danymi behawioralnymi (które mogą być
przetworzone w postaci anonimowych profili behawioralnych Użytkowników zawierających
anonimowe informacje o określonych zachowaniach na Stronach Onetu) mogą być
wykorzystywane przez Onet a także udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, iż
żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej ani żadne dane
identyfikujące system, z którego Użytkownik korzysta (.in. adres IP) nie są udostępniane ani
wykorzystywane.
Cookies reklamowe pozwalają także Onet oraz podmiotom trzecim mierzyć efektywność
kampanii reklamowych. Informacje z Cookies pozwalają także ocenić skuteczność działań
reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę
internetową reklamodawcy).

Czy używamy Cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich?
Czy używamy Cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich? Tak, korzystając ze Stron Onetu możesz otrzymywać Cookies pochodzące od
współpracujących z Onetem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, Agora S.A., Grupa Allegro, Trader.com (Polska),
Criteo(http://www.criteo.com/pl/polityka-ochrony-danych-osobowych), a także od firm realizujących na Stronach Onetu kampanie reklamowe na zlecenie
reklamodawców. Więcej informacji na temat tych Cookies lub podobnych technologii możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów
trzecich.
Oprócz technologii Local storage na Stronach Onetu (w tym serwisach) mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające
uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania ze Stron Onetu lub
pożądane z uwagi na ich specyfikę.
Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics, Gemius) zamieszczające w urządzeniu końcowym Użytkownika kody
umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.
Na naszej stronie używane są także Cookies firmy Gemius Polska sp. z o.o., będącej naszym partnerem. Cookies te służą przede wszystkim do analizy oglądalności
stron internetowych w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. Gemius może dodatkowo wykorzystując informacje zawarte w Cookies zaprosić
Użytkownika tej strony do udziału w badaniach oglądalności stron internetowych. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego
wyłącznie za zgodą Użytkownika m.in. dane społeczno-demograficzne. Gemius może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli zachowane
zostaną powyżej wskazane cele. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego rodzaju plików wybierając odpowiednie ustawienia w swojej
przeglądarce.
Pozostałe informacje o polityce prywatności można odnaleźć na stronie http://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html.
W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć?
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak,
aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies
są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze
Stron Onetu, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Stron Onetu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich
przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Stron i usług Onetu.
Dla stron i serwisów, na których korzystamy z technologii Netsprint Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Użytkownik może zablokować zbieranie danych z
wykorzystaniem tych technologii, korzystając z mechanizmu Opt-Out dostępnego na stronie: http://ofirmie.onet.pl/opt-out.
W przypadku wyczyszczenia wszystkich Cookies w przeglądarce konieczne będzie jednak ponowne włączenie mechanizmu Opt-Out.
Jak zmienić ustawienia Cookies, Local storage i innych technologii, w tym oprogramowania analitycznego, stosowanych na Stronach Onetu - sprawdź tutaj.
Ostatnia zmiana Polityki Prywatności nastąpiła w dniu 31.01.2017 r.

