Polityka cookies

1. Administratorem strony prowadzonej pod adresem www.konferencja.space4gdpr.pl (dalej jako „Serwis”)
jest Space Digital Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-142), ul. Mariana Wyrzykowskiego 5A/
30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000697174, REGON:
368437335, NIP: 5242840752, zwana dalej „Operatorem”.
2. Operator wykorzystuje pliki cookies tj. dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze strony Serwisu.
3. Używane przez Operatora pliki cookies dzielą się ze względu na czas ich przechowywania na:
a) sesyjne - pliki cookies tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej);
b) stałe – pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
4. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celach:
a) właściwej optymalizacji działania strony internetowej;
b) statystycznych.
5. Stosowane w ramach strony Serwisu rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń użytkowników
korzystających z Serwisu.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę
plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne
dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że
większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą
ograniczyć a nawet uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji Serwisu.
8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu poszczególnych
przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów.
9. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu
powodują, że nasza polityka cookies może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na
stronie Serwisu.

