POLITYKA MIEJSKIEGO KLUBU SIATKARSKIEGO S.A.
DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES (TZW. "CIASTECZEK")
Polityka dotyczy serwisu internetowego udostępnianego w domenie mks.dabrowa.pl przez Spółkę
Miejski Klub Siatkarski S.A., ul. Aleja Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza („MKS”).
Udzielenie zgody na wykorzystanie Ciasteczek
Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie mks.dabrowa.pl („Serwis”)
wyrażana jest zgoda na instalację Ciasteczek na urządzeniu końcowym osoby logującej się do
Serwisu („Użytkownik”) oraz wykorzystywanie Ciasteczek przez MKS zgodnie z niniejszą
Polityką.
Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie
zgadza się na wykorzystywanie przez MKS Ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej
przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.
Definicja i powody stosowania Ciasteczek
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu
końcowym (komputerze, tablecie lub smartphonie) Użytkownika podczas korzystania z różnych
serwisów i otwierania stron w Internecie w celu utrwalania w nich informacji dotyczących
korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony
internetowej, z której pochodzi, okres przechowywania oraz przypadkowo wygenerowany
unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną
internetową.
Ciasteczka nie są wykorzystywane przez MKS w taki sposób, który pozwala na identyfikację
tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Ciasteczkach. Są one
wykorzystywane w następujących celach:
utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu w Serwisie),
poprawy komfortu użytkowania Serwisu (szybciej, łatwiej, ciekawiej),
skuteczniejszego dostosowania treści oraz prezentowania reklam zgodnie z oczekiwaniami,
nawykami i zainteresowaniami Użytkowników,
tworzenia statystyk oglądalności Serwisu (anonimowych i zagregowanych), co przyczynia
się do poprawy jego funkcjonalności i zawartości.

Rodzaje ciasteczek wykorzystywanych w Serwisie
Wg kryterium celowości Serwis wykorzystuje następujące Ciasteczka.
Niezbędne do funkcjonowania - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów, np. mogą zapamiętywać
poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
Poprawiające wydajność – gromadzą informację o sposobie korzystania z Serwisu,
np. odwiedzane strony, czasu korzystania, napotkane problemów i zidentyfikowane błędy.
Poprawiające funkcjonalność - zapisują ustawienia i wybory Użytkownika w celu lepszej
personalizacji prezentowanych treści i usługi. Pozwalają także na oglądanie filmów
i używanie narzędzi społecznościowych.
Wg kryterium okresu przechowywania Serwis wykorzystuje następujące Ciasteczka.
Sesyjne (tymczasowe) - są przechowywane w urządzeniu Użytkownika jedynie podczas
korzystania z Serwisu, tj. do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Stałe - pozostają w urządzeniu Użytkownika przez okres zgodny ze zdefiniowanym czasem
życia lub do momentu, kiedy zostaną usunięte.
Wykorzystywanie Ciasteczek podmiotów trzecich
Korzystając z Serwisu można otrzymywać Ciasteczka pochodzące od podmiotów trzecich
współpracujących z MKS, takich jak np. Facebook, Google, Twitter a także od firm realizujących
na stronach Serwisu kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców lub firm świadczących
usługi analityczne. Więcej informacji na temat Ciasteczek podmiotów trzecich można znaleźć na
stronach internetowych tych podmiotów.
Usunięcie lub zmiana ustawienia dotyczących Ciasteczek
W każdej chwili Użytkownik może zmienić swoje ustawienia dotyczące Ciasteczek lub je usunąć,
należy jednak mieć na uwadze, że wszelkie zmiany mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne
przyjmowanie Ciasteczek. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby były one
blokowane (w całości lub w części). Możliwe jest też zarządzanie Ciasteczkami na poziomie
wybranych przez Użytkownika witryn lub akceptowanych rodzajów plików.
Szczegółowe informacje dostępne są także w samych przeglądarkach internetowych (np. w opcji
pomocy) oraz na stronach internetowych producentów tego oprogramowania.

