Polityka plików cookies
Strona systemu PiliPay korzysta z różnego rodzaju plików cookies, jednak
pragniemy, aby wykorzystanie ich pozostało przejrzyste dla Was. Pliki cookies są
niezbędne podczas korzystania z witryny, jednak staramy się, aby ich wykorzystanie
ograniczyło się tylko do niezbędnych usług, o których zawsze Was informujemy.
W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularz na
naszej stronie.

Czym są pliki cookies?
Plik cookie to niewielki plik zachowany na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Posiada on unikalny identyfikator i pozwala na zapamiętywanie Waszych działań
i preferencji (takich jak lokalizacja, język, czy stan logowania) w czasie.

Rodzaje plików cookies
Istnieją dwie ogólne kategorie plików cookies: trwałe i sesyjne. Trwałe pliki cookies
pozostają na urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte ręcznie albo automatycznie.
Sesyjne pliki cookies pozostają na urządzeniu, dopóki przeglądarka nie zostanie
zamknięta.

Dlaczego używamy plików cookies?
Pliki cookies używamy, aby korzystanie z naszej witryny było dla Was wygodne.
Istnieją również dodatkowe pliki cookies, które pomagają nam zbierać informacje o
tym, jak korzystacie z naszej witryny. Informacje te pomogą nam w jej rozbudowie
i optymalizowaniu.
Poniżej znajdują się informacje na temat rodzajów używanych przez nas plików
cookies.

Lista plików cookies
Nazwa pliku

Opis pliku

Czas życia pliku

pilipili_session

klucz sesji

1h

XSRF-TOKEN

XSRF token

1h

Pliki cookies osób trzecich
Są to pliki umieszczane na naszej stronie internetowej przez osoby trzecie
w naszym imieniu. Nasze strony internetowe mogą umieszczać pliki cookies dla
usług osób trzecich takich jak media społecznościowe (np. kliknięcie w „Udostępnij
na Facebooku” może oznaczać umieszczenie pliku cookie Facebooka
w przeglądarce użytkownika). Nie podajemy osobom trzecim umieszczającym pliki
cookies na naszej stronie internetowej żadnych danych osobowych. Nie mamy
dostępu do plików cookies lub innych elementów używanych przez witryny
internetowe osób trzecich i nie mamy nad nimi kontroli. Działają one w oparciu o
politykę plików cookies witryn trzecich.
W chwili obecnej witryna nie korzysta z plików cookies osób trzecich.

