Czym jest cookie?
Cookie to mały plik przechowywany na twoim urządzeniu i wykorzystywany do celów
statystycznych, poprawy funkcjonalności strony internetowej i innych funkcji.
W jaki sposób korzystamy z cookies?
Korzystamy z cookies i podobnych technologii do analizowania trendów,
administrowania stroną internetową, śledzenia ruchu użytkowników na stronie i
gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników w ujęciu
całościowym.
Śledzenie
Gromadzimy pewne informacje automatycznie w celu ogólnego analizowania trendów
oraz administrowania naszymi stronami internetowymi, produktami i usługami.

Nasza polityka
dotycząca stosowania plików cookies
W 4finance szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań w celu
zagwarantowania Twych praw do zgodnego z prawem przetwarzania i ochrony Twych
danych osobowych. Nasza Polityka dotycząca stosowania plików cookies wyjaśnia, w
jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies i inne technologie śledzenia na naszych
stronach internetowych, oferując nasze produkty i usługi.
CZYM JEST COOKIE?
Cookie jest małym plikiem pobieranym i przechowywanym na Twoim urządzeniu
podczas wizyty na stronie internetowej. Przechowuje dane specyficzne dla danego
gościa i strony internetowej. Cookies są stosowane na wielu stronach i mogą być
wykorzystywane do różnych celów, np. zapamiętywania preferencji, umożliwienia
zakupów on-line oraz do celów statystycznych.
W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z COOKIES?
Wraz z partnerami korzystamy z cookies lub podobnych technologii do analizowania
trendów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchu użytkowników na
stronie i gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników w
ujęciu całościowym. Cookies to bity informacji przesyłane przez strony internetowe do
przeglądarki. Przeglądarka przechowuje te informacje w pliku na urządzeniu. Cookies
umożliwiają nawigację po stronie internetowej i (w stosownych przypadkach) na
dostosowanie strony i jej treści do potrzeb użytkownika, a także poprawiają efekty
działań użytkownika. W przypadku zablokowania funkcji cookies nie możemy zapewnić
prawidłowego funkcjonowania strony i przeprowadzanych na niej operacji.

Cookies stosowane na naszej stronie internetowej nie przechowują danych
pozwalających na bezpośrednią identyfikację. Zebrane dane nie będą przesyłane
stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków opisanych w naszej Polityce Prywatności.
Żadne szczegółowe dane osobowe umożliwiające identyfikację nie będą przez nas
udostępniane.
Na naszej stronie internetowej stosujemy cookies w następujących celach:








Stosujemy cookies w celu ochrony naszych klientów i zapobiegnięcia
oszustwom.
Stosujemy cookies w naszym formularzu rejestracyjnym i wniosku o pożyczkę
on-line. Jeżeli funkcja cookies nie jest aktywna, użytkownik nie będzie w stanie
się zalogować oraz/lub korzystać z naszych usług.
Stosujemy cookies, aby dowiedzieć się, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę
i zbadać w jaki sposób to robią – takie działanie pomaga nam poprawić jakość
świadczonych usług. Przykładowo, korzystamy z Google Analytics – popularnej
usługi analitycznej dostarczanej przez Google. Google Analytics stosuje cookies
do analizy ilości użytkowników odwiedzających stronę. Więcej informacji na
temat korzystania z cookies można znaleźć w Polityce prywatności Google.
Korzystamy z cookies do monitorowania i zarządzania przepływem danych na
stronie internetowej.
Korzystamy też z cookies w naszych kampaniach i inicjatywach reklamowych
oraz w celu określenia ich powodzenia. Cookies pomagają nam doskonalić
budowę i strukturę strony oraz uatrakcyjnić ofertę Spółki.

Na naszych stronach korzystamy z dwóch rodzajów cookies:




Cookies sesyjne. Są to tymczasowe pliki cookies aktywne tylko wtedy, gdy
użytkownik wchodzi na stronę (lub dokładniej, dopóki użytkownik nie opuści
strony i nie zamknie przeglądarki). Cookies sesyjne pozwalają na zapamiętanie
stronie internetowej działań użytkownika na poprzedniej stronie, eliminując
konieczność ponownego wprowadzania informacji.
Cookies trwałe. Trwałe cookies pozostają na komputerze użytkownika po
opuszczeniu strony. Pomagają one w identyfikacji klienta jako unikalnego gościa
(zachowanie informacji w postaci losowo wygenerowanego numeru). Długość
pozostania cookies na komputerze użytkownika zależy od rodzaju plików
cookies.

Zgoda na używanie cookies.
Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej musimy otrzymać Twoją
zgodę na korzystanie z cookies. Nasza strona zawiera wyskakujące okno informujące o
korzystaniu z cookies i prośbę o zaakceptowanie ich wykorzystania poprzez kliknięcie
„OK.” Jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie z cookies, ale w dalszym ciągu korzysz ze
strony, jest to uznawane za zgodę na wykorzystywanie cookies.

Kontrola i usuwanie plików cookies.
Nie stosujemy cookies do celu gromadzenia informacji stanowiących dane osobowe o
użytkownikach. Niektóre z przetwarzanych informacji mogą być jednak uznane za dane
osobowe.
Jeśli chcesz ograniczyć działanie cookies lub zablokować je na naszej lub innej stronie
internetowej, możesz zrobić to zmieniając ustawienia przeglądarki. Możesz na przykład
zablokować wszystkie cookies, za wyjątkiem własnych (pierwszej kategorii) cookies,
lub też usunąć wszystkie cookies przy wyjściu z przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej
o tej opcji, kliknij funkcję przeglądarki Pomoc (Help). W celu uzyskania informacji na
temat usuwania cookies z przeglądarki urządzenia przenośnego, zapoznaj się z
instrukcją obsługi urządzenia. Prosimy pamiętać, że nasze usługi nie będą działać w
przypadku zablokowania lub usunięcia plików cookies.
ŚLEDZENIE
Podobnie jak w przypadku większości stron internetowych, pewne informacje są
gromadzone przez nas automatycznie. Gromadzimy je w celu ogólnego analizowania
trendów i administrowania stronami, produktami i usługami.
Śledząc strony internetowe odwiedzane przez naszych użytkowników, nie gromadzimy
danych osobowych o działaniach on-line przeprowadzanych przez użytkownika w
danym momencie na stronach internetowych stron trzecich lub korzystanych przez
nich usługach on-line. Ponadto, nie przetwarzamy ani nie współpracujemy z żadną
przeglądarką internetową wykorzystującą sygnał “nie śledź” lub inne mechanizmy
umożliwiające konsumentom dokonanie wyboru w zakresie gromadzenia informacji
umożliwiających ujawnienie tożsamości dotyczących aktywności on-line w czasie i na
stronach internetowych stron trzecich. Nie upoważniamy także stron trzecich do
gromadzenia informacji o Twoim zachowaniu na naszej stronie intenretowej
umożliwiających ujawnienie tożsamości dotyczących aktywności on-line pomiędzy
innymi stronami internetowymi w czasie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej.
Współpracujemy ze stronami trzecimi w zakresie wyświetlania informacji na naszej
stronie lub zarządzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasz partner może
stosować cookies lub podobne technologie w celu wyświetlania reklam opartych o
Twoją aktywność w sieci i zainteresowania. Jeśli chcesz zablokować wyświetlanie
reklam spersonalizowanych kliknij tutaj, jeśli jesteś obywatelem UE - kliknij tutaj.
Prosimy pamiętać, że reklamy nadal będą wyświetlane (niedostosowane do Twoich
zainteresowań i zachowań).
JAKIE ZMIANY WPROWADZILIŚMY OSTATNIO?
Możemy zmienić Politykę dotyczącą stosowania plików cookies w dowolnym
momencie. Zawsze określamy datę ostatniej aktualizacji Polityki dotyczącej stosowania
plików cookies. W przypadku istotnych zmian, informujemy o nich i podejmujemy

wszelkie możliwe próby przekazania ich bezpośrednio Klientom. Zachowujemy także
poprzednie wersje Polityki dotyczącej stosowania plików cookies w archiwum do
wzglądu przez Klientów. Niniejsza wersja jest pierwszą wersją naszej globalnej Polityki
dotyczącej stosowania plików cookies i śledzenia. Została ona opublikowana dnia 16
października 2017r.

