POLITYKA PRYWATNOŚCI COOKIES
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”, „cookies”) są to pliki tekstowe będące fragmentami tekstu
wykorzystywanymi do zapisywania informacji w przeglądarkach internetowych, które są
przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania
ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Operator Serwisu informuje, że niniejszy Serwis korzysta z plików cookies, instalowanych na
urządzeniu końcowym Użytkownika.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator - Przedsiębiorstwo Budownictwa DrogowoInżynieryjnego Spółka Akcyjna (PBDI S.A.) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Wapiennej 40.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki czemu Użytkownik bez przeszkód w sposób
ciągły może korzystać z przeglądania każdej podstrony Serwisu bez konieczności
ponownego logowania.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) - tymczasowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika jedynie do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia przeglądarki internetowej.
b) „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez określony okres czas wynikający z ich
ustawień.
6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. 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 Serwisu.
7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach modyfikowania preferencji Użytkownika
dotyczących plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. W wielu
przypadkach ustawienia przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
8. Operator Serwisu uprzejmie informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies przez
Użytkowników mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

