Polityka cookies
Dotyczy serwisów Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółki Akcyjnej, Al. Jerozolimskie 96,
00-807
Warszawa:
„platforma.edu.pl”,
„fizyka.zamkor.pl”,
„chemia.zamkor.pl”,
„przyroda.zamkor.pl”, ”probageneralna.zamkor.pl”, „z ZamKorem do egzaminu”.
Cookies, czyli tzw. ciasteczka, to pliki tekstowe, przesyłane przez serwis internetowy, zapisywane
na twardym dysku na komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu, za pomocą którego użytkownik
łączy się z Internetem. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód komputerom, urządzeniom, ani
zapisanym na nich plikom. Cookies są pożyteczne, ponieważ pozwalają stronom internetowym
rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.
Czy i jak wykorzystujemy cookies?
Nasze serwisy korzystają z cookies. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznać urządzenie użytkownika
w trakcie ponownej wizyty. Cookies używane są między innymi do zapisu preferencji ustawionych
przez użytkownika. Za pozwoleniem użytkownika, nasze serwisy i sieci reklamowe z nami
współpracujące, umieszczają cookies na komputerach odwiedzających nasze serwisy. Pozwalają one
nam poznać upodobania i oceny użytkowników, pomagając jednocześnie stale ulepszać nasze
serwisy. Cookies nie rozpoznają jednak użytkownika (np. po imieniu i nazwisku), tylko ustawienia
i zachowania anonimowego użytkownika, który korzystał z danego serwisu na wybranym urządzeniu.
Cookies są również używane po to, by ograniczyć wyświetlanie reklam, którymi najprawdopodobniej
użytkownik nie będzie zainteresowany.
Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?
W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:




niezbędne do działania usługi - umożliwiające prawidłowe korzystanie z usług dostępnych
w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania,
wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu,



funkcjonalne - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu użytkownika,



reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań oraz ograniczenie liczby wyświetleń danej reklamy,



statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.
Jak długo przechowywane są dane w plikach cookies?
W ramach naszych serwisów mogą być używane dwa rodzaje cookies – sesyjne oraz stałe. Te
pierwsze to pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Czy używamy cookies podmiotów trzecich?
Tak. Użytkownik korzystający z naszych serwisów może otrzymywać cookies pochodzące
od współpracujących ze WSiP podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google. Więcej informacji
na temat tych cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów
trzecich.
Jak usunąć cookies?
Cookies przechowujące hasła, loginy i inne preferencje mogą być wyłączone i włączane
w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje
pliki cookies. Jeśli użytkownik chce zmienić ustawienia dla tej czy innych stron internetowych, może
to zrobić za pomocą zmiany ustawień, zgodnie z instrukcją przeglądarki. Należy jednak pamiętać,
że wiele cookies pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony zgodnie z oczekiwaniami
użytkownika. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na to jak będą się wyświetlać nasze serwisy, jak
będą działały określone funkcjonalności, etc.
Najważniejsze informacje o cookies:


Zgoda na cookies nie oznacza, że dane użytkownika będą przetwarzane w celach
marketingowych i sprzedażowych.



Cookies nie zbierają danych osobowych użytkownika, o ile użytkownik nie wyrazi na to zgody,
wypełniając formularz wyświetlany na wybranej stronie, wraz z udzielenie niezależnej zgody
na przetwarzanie danych osobowych.



Cookies nie są niebezpieczne dla użytkownika, ani urządzenia użytkownika.



Cookies nie pozwalają innym na oglądanie danych, jakie użytkownik zapisuje na dysku
swojego urządzenia.



Dotychczas cookies funkcjonowały na tej samej zasadzie, co teraz. Jedyna zmiana polega
na tym, że obecnie na serwisy nałożono obowiązek informowania o wykorzystywaniu cookies
użytkowników.

