POLITYKA
korzystania z plików typu „cookie”

1. Niniejszy dokument dotyczy tzw. “plików cookies” i odnosi się do platformy
internetowej www.conceptbox.pl (dalej “Serwis”), której operatorem jest spółka Concept
Box Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej “Operator”)
2. Platforma wykorzystuje pliki cookie, co oznacza, że pliki te są zapisywane w urządzeniu,
za pomocą którego Usługobiorca korzysta z Platformy. Pliki cookie zapisywane są w celu
usprawnienia korzystania z Platformy i pozwalają np. wyświetlać treści, które są
najbardziej użyteczne dla Usługobiorcy na podstawie historii jego korzystania z
Platformy.
3. Usługobiorca ma prawo w każdym momencie korzystania z Platformy zablokować
możliwość zapisywania plików cookie, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików
cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. W celu ponownego uruchomienia
obsługi plików cookie należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki
cookie mogą być w większości przypadków usunięte przez Usługobiorcę za
pośrednictwem przeglądarki internetowej.
4. Przechowywane pliki cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach
Usługobiorcy lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.
5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub
do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
c) podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z
serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z
właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać
reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne
– do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić
skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną
reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

6. Warunkiem działania plików cookie jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie
ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika. 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 na
urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach

obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki
internetowej.
10. Operator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre
funkcjonalności
dostępne
na
stronach
internetowych
Serwisu.
11. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień
wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

