Polityka plików cookie
Niniejsza Polityka dotycząca plików “cookie” odnosi się do strony internetowej Enefit.pl oraz jakichkolwiek stron internetowych, stron markowych na platformach podmiotów trzecich (takich jak Facebook,
LinkedIn, YouTube itp.).
Poprzez używanie strony Enefit.pl, wyrażasz zgodę na używanie plików “cookie” zgodnie z tą Polityką
dotyczącą plików Cookie. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez portal Enefit.pl plików “cookie” w
opisany w tej Polityce sposób, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z
użytkowania strony Enefit.pl
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Enefit Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem pl. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa
Tabela znajdująca się na tej stronie podsumowuje różne typy plików “cookie” mogących wystąpić na
stronie Enefit.pl, wraz z określonym celem dla danego pliku cookie i czasem trwania (to znaczy jak długo
dane ciasteczko pozostanie na twoim urządzeniu).
Czym są pliki “cookie”?
Pliki “cookie” to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na twoim komputerze (lub
innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub smartphone), podczas gdy odwiedzasz stronę
Enefit.pl. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia”
ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest przeważnie przypadkowo wygenerowany unikalny numer.
Do czego używamy plików “cookie”?
Korzystanie z plików cookie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania strony Enefit.pl. Pliki wykorzystujemy do celów dostosowania treści serwisu do potrzeb użytkowników m.in. do regionu, z którego
łączy się dany internauta, do celów statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin naszych
użytkowników, jak również do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na
stronie Enefit.pl w celu ich ciągłego ulepszania. Pliki “cookie” mogą również być używane do ułatwienia
interakcji użytkownika ze stroną Enefit.pl Nie możemy Cię personalnie zidentyfikować na podstawie tych
informacji.

Jakiego rodzaju plików “cookie” używamy?
Na stronie Enefit.pl mogą być używane dwa rodzaje plików “cookie”– „sesyjne” oraz „stałe”. Te pierwsze
są tymczasowymi plikami “cookie”, które pozostają na twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony Enefit.pl. Pliki “cookie” stałe pozostają na twoim urządzeniu znacznie dłużej lub do momentu kiedy je manualnie usuniesz (to jak długo dane ciasteczko pozostanie na twoim urządzeniu zależy od „czasu życia”
tego pliku “cookie” oraz od ustawień twojej przeglądarki internetowej).
Niektóre strony, które odwiedzasz mogą również zbierać informacje za pomocą pixel tags (zwanymi
również clear gifs), które mogą być także udostępnione stronom trzecim, które bezpośrednio wspierają
nasze akcje promocyjne oraz rozwój stron internetowych. Na przykład, informacja na temat użytkowania
strony internetowej przez odwiedzających stronę Enefit.pl mogą być udostępnione stronom trzecim, tj.
agencjom reklamowym w celu lepszego pozycjonowania internetowych bannerów reklamowych promujących stronę Enefit.pl Ta informacja nie jest jednakże identyfikowalna osobowo, może jednak być połączona z twoimi danymi osobowymi.

Pliki “cookie” używane na stronie Enefit.pl

Typ pliku “cookie”

Co one robią?

Czy te pliki zbierają moje dane osobowe/identyfikują mnie?

Konieczność

Te pliki “cookie” są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony Enefit.pl,
pozwalają ci na poruszanie się po naszej
stronie oraz używania jej elementów.
Pliki wykorzystywane są w mechanizmie
regionalizacji, który jest kluczowy w
działaniu portalu. Brak zgody na wykorzystywanie tych plików wyklucza możliwość
korzystania z portalu.

Te pliki nie identyfikują Cię personalnie.

Wydajność

Te pliki “cookie” pomagają nam zrozumieć jak odwiedzający kooperują z naszą
stroną internetową poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, które
odwiedził użytkownik, czasu jaki spędził
na stronie oraz problemów jakie na niej
napotkał, jak np. informacje o komunikatach o błędach. To pomaga nam
polepszać działanie naszej strony.

Te pliki “cookie” nie identyfikują Cię
personalnie. Wszystkie dane są zbierane
i agregowane anonimowo.

Funkcjonalność

Te pliki “cookie” pozwalają naszym
stronom internetowym na zapamiętywanie
Twoich wyborów (jak np. nr ewidencyjny, pesel czy region w którym jesteś) by
dostarczyć bardziej spersonalizowane
działania online. Pozwalają również
odwiedzającym na oglądanie filmów i animacji, używanie narzędzi społecznościowych.

Informacje, które te pliki zbierają mogą
zawierać również te, które mogą cię
identyfikować, a które sam udostępniasz, np. nazwę użytkownika lub
zdjęcie profilowe. Zawsze będziemy z
Tobą szczerzy na temat danych, które
zbieramy, tego co z nimi robimy i z kim
się nimi dzielimy.

Jeżeli nie zaakceptujesz tych plików
“cookie”, może to wpłynąć na prawidłowe działanie strony lub jej części.

Jeżeli wyłączysz obsługę tych plików,
może to wpłynąć na działanie strony
internetowej i jej funkcjonalności oraz
może ograniczyć dostęp do jej zawartości.

Czy używamy plików “cookie” podmiotów trzecich?
Korzystamy z usług dostawców, którzy także mogą zapisywać pliki “cookie” w naszym imieniu, gdy
odwiedzasz stronę Enefit.pl Pozwalają one im na dostarczanie usług które zapewniają ci dostawcy.
Aby dowiedzieć się więcej o tych plikach lub aby zrezygnować (opt-out) z ich otrzymywania, przeczytaj
poniższe informacje.
Gdy odwiedzasz stronę Enefit.pl możesz otrzymywać pliki “cookie” pochodzące od podmiotów trzecich
– ich stron internetowych lub domen (np. od Google). Więcej informacji na temat tych plików “cookie”
znajdziesz na poszczególnych stronach internetowych podmiotów trzecich.
Czy mogę sterować plikami “cookie” albo je usunąć?
W większości przeglądarek internetowych akceptacja plików cookie jest ustawiona domyślnie. Możesz
zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane albo aby alarmowano Cię, że są wysyłane na
Twoje urządzenia. Jest wiele sposobów na zarządzanie plikami “cookie”. Prosimy, abyś odniósł się do
instrukcji Twojej przeglądarki internetowej lub wyświetlił pomoc, aby dowiedzieć się jak dostosowywać
lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki.
Jeżeli używasz różnych urządzeń do przeglądania strony Enefit.pl (np. komputera, tabletu czy smartphona) musisz się upewnić, że każda z przeglądarek na każdym z urządzeń jest odpowiednio dopasowana
do Twoich preferencji.
Więcej szczegółowych informacji
Sesja/tymczasowe: te pliki “cookie” są usuwane z Twojego urządzenia po opuszczeniu strony internetowej.
Stałe/niezmienne: te pliki “cookie” nie są usuwane z Twojego urządzenia po opuszczeniu strony internetowej. Pozostają nim na dłuższy okres czasu.

