POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do serwisu, którego główna strona internetowa
znajduje się pod adresem www.noblesecurities.pl („Serwis”). Operatorem Serwisu jest Noble
Securities S.A., z siedzibą w Warszawie (00-843), przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C (dalej „Dom
Maklerski”).
1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron;
• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu;
• identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową Serwisu.
3. Na stronach internetowych Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów
internetowych, które stosują własne polityki cookies. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą
z takich polityk, ponieważ Dom Maklerski nie może ponosić odpowiedzialności za zasady
posługiwania się plikami cookies obowiązujące w tych serwisach.
4. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
• sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
• stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika Serwisu;
• cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) – to pliki pochodzące np.
z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Domem
Maklerskim. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów ich
użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki
zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową Domu
Maklerskiego).
5. Dokonując innego podziału niż ten przedstawiony w punkcie 4, Dom Maklerski wskazuje, że
w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu lub poprawnej nawigacji Użytkownika w Serwisie;

•

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej Serwisu itp.;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej
przeglądarki internetowej.
7. Dom Maklerski informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną
odpowiednie modyfikacje.

