Polityka cookies

Niniejsza polityka określa zasady korzystania przez niniejszą stronę internetową
www.kancelaria-lobacz.pl (dalej: Strona) z plików cookies. Właścicielem Strony jest
Weronika Łobacz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Weronika Łobacz, przy ul. Szwedzkiej 43/67, 03-420 Warszawa, NIP 685-207-25-71
(dalej zwana „Właściciel”).
Informacje ogólne

Strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron
internetowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np.
komputerze, telefonie lub innym urządzeniu telekomunikacyjnym), z którego dokonano
połączenia ze Stroną podczas odwiedzin Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki
cookies pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego
połączenia ze Stroną z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Informacje
zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik
pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików
znajdujących się na komputerze użytkownika.
Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies Strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz
i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Strony.
Z chwilą połączenia się przez użytkownika ze Stroną, w logach systemowych Strony pojawia
się informacja o numerze i rodzaju urządzenia końcowego z którego następuje połączenia ze
Stroną. Pliki cookies nie przechowują jednak informacji, które stanowią dane osobowe
użytkowników Strony, ani nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.

Wykorzystywanie plików cookies

Pliki cookies na Stronie wykorzystywane są w celach technicznych i analitycznych, tj. w celu:

ułatwienia użytkownikowi korzystanie ze Strony

tworzenia statystyk i analiz zachowań użytkownika na Stronie, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie struktury i zawartości Strony;
Na Stronie mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych. Polityka
prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki mogą ewentualnie znajdować się na
Stronie, uregulowana jest osobnymi postanowieniami, których treść najczęściej znajduje się
na danych stronach zewnętrznych. Rekomendowane jest zapoznanie się z każdą z takich
polityk przed rozpoczęciem korzystania z innych serwisów internetowych. Jednocześnie
Właściciel Strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione postanowienia,
a także za sposób w jaki właściciele przedmiotowych serwisów przetwarzają dane osób
korzystających z tych serwisów.
Rodzaje plików cookies

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

niezbędne - techniczne pliki cookies, niezbędne do prawidłowego działania Strony,
umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony. Użytkownik nie może ich
wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania
związane z korzystaniem ze Strony.
funkcjonalne - pliki cookies, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez
użytkownika funkcjonalności Strony i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego
języka, wyglądu Strony itp.

analityczne - pliki cookies, umożliwiające badanie ruchu użytkowników na Stronie,
tworzenie statystyk odwiedzin oraz badanie wydajności Strony. Stosowanie analitycznych
plików cookie pomaga Właścicielowi zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują
się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje, co ma służyć ulepszeniu
funkcjonowania Strony oraz mierzeniu, bez identyfikacji danych osobowych użytkowników,
zainteresowania Stroną, a przez to usługami Właściciela. Dzięki tym plikom Właściciel
udoskonala struktury i zawartości Strony, by w jak największym stopniu odpowiadała ona
potrzebom jego obecnych i potencjalnych klientów.

W przypadku tego rodzaju plików cookie Właściciel korzysta z rozwiązań i narzędzi Google, tj.
Google Analytics (narzędzie to umożliwia zbieranie ogólnych i anonimowych danych
statystycznych; pliki wykorzystywane do analiz stron internetowych, które gromadzą
informacje o sposobie korzystania przez internautów z analizowanej strony.; dane obejmują:
miejsce z jakiego internauta trafił na stronę, liczbę odwiedzin, czas wizyty na stronie; zbierane
dane nie zawierają danych osobowych; więcej informacji na temat kodu Google Analytics i
plików cookies Google’a dostępnych jest w Polityce ochrony prywatności Google Analytics).

Wykorzystywane pliki cookies

Strona wykorzystuje następujace pliki cookies:



__utma - wykorzystywane do rozróżniania użytkowników i sesji. Tworzone, m. in. w
przypadku, gdy żadne ciasteczka _utma nie istnieją;
__utmb - wykorzystywane do określenia nowych sesji/wizyt użytkownika;



__utmc - wykorzystywane w połączeniu z ciasteczkiem _utmb do określenia, czy
sesja/wizyta użytkownika była nowa;



__utmz - przechowuje informacje o źródle ruchu użytkownika oraz kampanii na Stronie;



__utmv - używane do gromadzenia niestandardowych zmiennych na poziomie nowego
użytkownika.

Okres korzystania z plików cookies
W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez użytkownika.

Zarządzanie plikami cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie za zgodą użytkownika.
Przeglądarki najczęściej domyślnie pozwalają na to, aby używać i umieszczać w nich pliki
cookies.Jeśli jednak użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie przez
Stronę w każdej chwili może zmienić ich ustawienia - również w taki sposób, aby zapobiec
zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookie podczas odwiedzin na Stronie.
W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:


zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie
z opcji oferowanych przez witryny internetowe;



zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika
witryn;



określania ustawień dla różnych typów plików cookies, np. akceptowania plików
stałych jako sesyjnych itp.;



blokowania lub usuwania plików cookies.

Należy jednak mieć na uwadze, iż brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies
przez Stronę może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie ze Strony.
Kompleksowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
przeglądarki internetowej:
1. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
2. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s
3. Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
4. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-deletecookie-files-in-internet-explorer
5. Opera https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
6. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

