Polityka Cookies
Czym jest Polityka Cookies?
Polityka Cookies reguluje zasady stosowania plików Cookies oraz innych podobnych
technologii przez EEC Ventures na stronie eecventures.pl oraz na Profilach w Social Media.

Pojęcia używane w Polityce Cookies
Polityka Cookies zawiera informacje uzupełniające Politykę prywatności dostępną <tutaj> w
zakresie stosowania Plików Cookies i innych podobnych technologii.
Pojęcia stosowane w Polityce Cookies maja takie samo znaczenie, jak w Polityce prywatności.
Najważniejszymi pojęciami są:
Pliki Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po
stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Pozwalają określić ilość odsłon stron
www, korzystania z poszczególnych funkcjonalności, prawidłową obsługę bieżącej sesji.
Pliki Cookies lub inne podobne technologie - pliki Cookie lub inne narzędzia stosowane w
przeglądarkach internetowych oraz w aplikacjach służące podobnym celom, tj. zbieraniu,
odnotowywaniu, przechowywaniu informacji o aktywności Użytkowników. Dla przejrzystości
wszystkie tego typu narzędzia zostały wspólnie nazwane „Plikami Cookies”.
Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Usług

W jakim celu stosujemy Pliki Cookies?
EEC Ventures stosuje Pliki Cookies wyłącznie na Stronie www.
EEC Ventures nie stosuje żadnych własnych Plików Cookies na Profilach w Social Media. Za
pliki cookies lub inne podobne technologie stosowane przez Social Mecia EEC Ventures nie
ponosi odpowiedzialności.
Pliki Cookies stosujemy w następujących celach:
Świadczenie Usług
Stosujemy Pliki Cookies niezbędne do świadczenia naszych Usług. Pliki te umożliwiają
sprawne i ergonomiczne korzystanie ze Strony www i ułatwiają korzystanie z Usług lub
umożliwiają wykorzystywanie różnych funkcjonalności.
Statystyka korzystania z Serwisu
Badamy statystyki i opracowujemy analizy korzystania z naszych Usług, np. wyświetleń
poszczególnych stron lub podstron, korzystania z poszczególnych funkcjonalności, w celu
liczenia wizyt, ich długości i częstotliwości korzystania z poszczególnych podstron lub ich
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funkcjonalności. Statystyki i analizy korzystania ze Strony EEC Ventures umożliwiają nam
analizowanie wydajności Strony oraz umożliwiają określanie potrzeb rozwojowych naszych
Usług. Niektóre informacje mogą nam również pomóc w naszych działaniach reklamowych.
W celu badania statystyk korzystamy z własnych Plików Cookies i innych podobnych
technologii, które poza informacjami o aktywności użytkownika mogą zawierać informacje o
adresie IP, ogólnej lokalizacji, rodzaju urządzenia oraz korzystamy z usług innych podmiotów,
np. Google Analytics.
Działania reklamowe
Stosujemy Pliki Cookies lub inne podobne technologie w celu wyświetlania informacji o
naszych usługach dopasowanych do indywidualnych zainteresowań lub preferencji naszych
Użytkowników. Dzięki temu wyświetlane przez nas informacje są bardziej użyteczne dla ich
odbiorców.
W tym celu stosujemy Pliki Cookies lub inne podobne technologie służące odnotowywaniu
Twojej aktywności do określania Twoich preferencji lub zainteresowań naszymi usługami,
poszczególnymi specjalizacjami lub innymi treściami zawartymi na naszej Stronie www lub na
Profilach w Social Media.

Jakie Pliki Cookies stosujemy?
Stosowane przez nas Pliki Cookies to pliki:
• sesyjne, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one
niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów Strony i poprawnego
wyświetlania Strony EEC Ventures, w tym jej poszczególnych podstron;
• analityczne, służące statystykom dotyczącym korzystania ze strony EEC Ventures oraz
informacjom dotyczącym aktywności Użytkowników na poszczególnych podstronach
Strony EEC Ventures.

Możesz zarządzać Plikami Cookies
Każdy Użytkownik może samodzielnie zarządzać ustawieniami i preferencjami korzystania z
poszczególnych serwisów internetowych. W tym celu należy zmienić preferencje przeglądarki
internetowej. Każda przeglądarka internetowa umożliwia odrzucanie zapisywania nowych
Plików Cookies oraz usunięcie zapisanych Plików. Korzystanie z trybu incognito w Twojej
przeglądarce internetowej automatycznie uniemożliwia instalowanie Plików Cookies przez
EEC Ventures w celu odnotowywania aktywności Użytkowników.

Obowiązywanie Polityki Cookies
Niniejsza Polityka Cookies obowiązuje od 2020 r.
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