Polityka cookies

1. Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron www.tosend.pl,
www.tosend.eu, których właścicielem jest Tosend sp. z o.o. ul. Strzelecka 29A/39,
61-846 Poznań, NIP 6572910717, Regon 260706224 (dalej Usługodawca).
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności informacje
tekstowe, wysyłane przez Serwis Internetowy tos, zapisywane i przechowywane
w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie itp.). Pliki te
przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej Serwisu tos. Pliki te zawierają
różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego
tos, a także w celu tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.
3. W ramach Serwisu Internetowego tos stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) – to pliki tymczasowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej) oraz
b) „stałe” (persistent cookies) – to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Usługodawca stosuje mechanizm plików cookies, w celu zapewnienia poprawnego
działania Strony Internetowej Serwisu tos na urządzeniach końcowych Użytkowników,
tj. w celu:
a) dostosowania zawartości Strony Internetowej Serwisu tos do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Stron Internetowej Serwisu tos,
b) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, wskutek czego użytkownik nie
musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
c) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze Strony Internetowej Serwisu tos, co
umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
5. Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę także w celach reklamowych, do
prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań marketingowych oraz mierzenia
ich skuteczności, m.in. w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych
statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (np. Google Analytics),
prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem
narzędzi internetowej reklamy.
6. Stosowany przez Usługodawcę mechanizm plików cookies nie niszczy urządzenia
końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach
końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych
urządzeniach.
7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zwykle domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
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końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie
plików cookies. Ponadto ustawienia te mogą być zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania.
8. Usługodawca informuje, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies lub wyłączenie
cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony
Internetowej Serwisu tos.
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