POLITYKA PRYWATNOŚCI (COOKIES)
Właściciel serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób
uczciwy i otwarty. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu
zapewnienia wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych
witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest właściciel niniejszego Serwisu - Bank Spółdzielczy „PA-CO-BANK”
z siedzibą w Pabianicach, ul. Pułaskiego 8, 95-200 Pabianice.
Właściciel serwisu używa ciasteczek w różnych celach:
• aby strona działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,
• aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na naszej stronie do Twoich oczekiwań
i zainteresowań,
• do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie
używają naszej strony i pomagają w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości.
Czym jest „cookie”?
Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron
internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia
to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości.
Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna
podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz
"stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.

W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu np. uwierzytelniające
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia (zapewniają
bezpieczeństwo),
2) „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron,
3) „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizacji interfejsu (np. w zakresie wybranego języka, regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu
strony),
4) „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do
jego zainteresowań.
Jak kontrolować „cookies"?
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika.
Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość
przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania
tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa
próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane
na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności
od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując
funkcję Pomoc w swojej przeglądarce.
Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie
uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

