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POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”  ONCLOUDS SP. Z O.O. („ONCLOUDS”) 

 

 

Dla Państwa wygody serwis ONCLOUDS.PL („Serwis”) oraz Aplikacja Cloud Office („Aplikacja”) używa plików 

„cookies” po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych. Używanie 

plików „cookies” jest konieczne do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Serwisu  

oraz Aplikacji. 

 

1. Użytkownik Serwisu lub Aplikacji ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies”  
do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe 
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są  
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

2. Użytkownicy Serwisu lub Aplikacji 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  
w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Niedokonanie zmiany ustawień  
w zakresie plików „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym 
użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym 
użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 

3. Wyłączenie stosowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu  
z niektórych usług w ramach Serwisu lub Aplikacji, w szczególności wymagających logowania. 

4. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu za pomocą plików „cookies”  
nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika  
i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu 

5. ONCLOUDS wykorzystuje na swoich stronach internetowych oraz w Aplikacji pliki „cookies” i inne 
podobne technologie w następujących celach: 

 

 Uwierzytelnianie - do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe 
informacje. 

 Bezpieczeństwo - wsparcie mechanizmów zapobiegających, w tym także wycieku danych, 
zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji. 

 Dostosowywanie zawartości Serwisu i Aplikacji - rozpoznać urządzenie użytkownika  
i wyświetlić zawartość stron internetowych Serwisu lub Aplikacji dostosowaną do jego 
indywidualnych potrzeb. 

http://www.onclouds.pl/

