POLITYKA COOKIES

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików
„cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki
„cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny
Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w
komputerach lub Urządzeniu Mobilnym osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu
identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie
korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi
osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies”
wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej w komputerze lub Urządzeniu
Mobilnym. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może
jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet
uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu. Więcej
szczegółów znajduje się w załączonej Polityce prywatności.

2. Serwis www.hashers.com wykorzystuje pliki cookies w celu:
• tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
wykorzystywany jest Serwis – pozwala to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w
jak największym stopniu odpowiadały potrzebom obecnych i potencjalnych Użytkowników;
więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach
Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności;
• optymalizacji stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej
wykorzystują osoby odwiedzające te strony – dzięki temu komputer bądź urządzenie mobilne
wyświetli je poprawnie i czytelnie;
• mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i
form reklam, wyświetlanych zarówno na stronach Usługodawcy, jak i np. w sieci reklamowej
Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google
można znaleźć na stronie:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785);
• zapamiętania, czy dany użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych
treści) bądź też jej nie wyraził.
3. Serwis www.hashers.com wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
– sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia przeglądarki internetowej;
– stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich
ręcznego usunięcia przez użytkownika. Za pomocą technologii cookie Usługodawca zbiera
jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody

korzystania z serwisu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Usługodawca nie zbiera żadnych
danych
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Narzędzia Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa www.hashers.com korzysta z Google Analytics, usługi analizy
oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics
używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu
umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika
(włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią
na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu
oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na
stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na
witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te
informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów
prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google
nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce,
jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może
okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę
na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych
powyżej. Dostawcy zewnętrzni w tym Google mogą wyświetlać reklamy zlecane przez
porownano.pl w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową.
Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o
poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach www.porownano.pl i stronach z nią
powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i
wyłączyć je na stronie opcji reklam Google.
Google oraz Facebook gromadzą na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na
urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i
świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google oraz
Facebook mogą również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają takie informacje w imieniu tych podmiotów.Porownano.pl wykorzystuje tę
technologię aby zebrać informacje, niebędącymi danymi osobowymi, o tym jak reklama
zamieszczona na innych stronach oddziaływuje na Użytkowników zanim trafią do Serwisu oraz
o preferencjach Użytkowników w zakresie reklamy.
Informacje te pomagają w dostosowaniu reklam do zainteresowań Użytkowników,
kontrolowanie ile razy wyświetlana jest dana reklama oraz mierzenie efektywności kampanii
reklamowych.
3. Odnośniki do innych stron
Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za
zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu

na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności
dotyczy tylko serwisów WWW na stronie www.hashers.com
4. Zmiana ustawień w wyszukiwarkach.
Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany ustawień prywatności w wyszukiwarkach.
Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia
zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki
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Internet Explorer
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk
Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox:
„będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź
nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje
zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

