Polityka cookies
Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika
za pomocą plików Cookies oraz korzystania przez Administratora z narzędzia Google Analitycs

I. Definicje
1. Administrator - Novum Finance sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Wrocław–Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000252906, o kapitale zakładowym w kwocie 200 000,00 zł, NIP 894-2862-527, tel. 71 79 02 800, adres korespondencyjny: Novum Finance sp. z o. o. ul. Szczawieńska 2 58-310
Szczawno-Zdrój, adres poczty elektronicznej: info@pozyczkinovum.pl,
2. Cookies/pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki
tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta
ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora,
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem strony internetowej Serwisu,
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis
internetowy, działającą(y) w domenie(ach): pozyczkinovum.pl, polecam.pozyczkinovum.pl,
6. Urządzenie - oznacza urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp
do Serwisu,
7. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z Serwisu.

II. Pliki Cookies
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności
tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies: a) Cookies sesyjne: są przechowywane na
Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane
informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia

Użytkownika, b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje
ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze
swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Własne w następujących celach:
1. Konfiguracji Serwisu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; b) rozpoznania urządzenia
Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej,
dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika
i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik; d) zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści; e)
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 2. Uwierzytelniania i zapewnienia sesji Użytkownika
w Serwisie: a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; b) poprawnej konfiguracji wybranych
funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; c)
optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 3. Realizacji procesów
niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych – tj. dostosowania zawartości stron
internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika, tj. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,
umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem
jego lokalizacji.
5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tj. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości.
6. Świadczenia usług reklamowych, tj. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam
usług i produktów.

7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
Administrator usługi wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących
celach:
1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
2. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu,
które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: - Czater.pl (administrator Cookies: Ebros sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie].
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia
Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za
pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 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. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.

IV. Google Analytics
1. Serwis korzysta z usług Google Analytics i jego funkcji reklamowych dostarczanych przez firmę Google
Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te
wspierają Administratora w analizie i ulepszaniu Serwisu.
2. Google Analytics wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje pliki Cookies do analizy sposobu
użytkowania Serwisu.
3. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają
identyfikację osoby).
4. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do
Google Analytics pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5. Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez powyższą usługę dostępne
są pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

V. Czater.pl (usługa Czat Online)
1. Istotą usługi Czat Online jest zapewnianie Użytkownikom kontaktu z Administratorem za
pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za
pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych.
2. Korzystanie przez Użytkownika z usługi Czat Online wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych,
na

zasadach

określonych

w

Regulaminie

usługi,

dostępnym

pod

linkiem:

https://pl.kruk.eu/media/content/regulaminy/regulaminczater.pdf
3. Dane Użytkowników są chronione zgodne z obowiązującymi przepisami prawa poprzez zabezpieczenia
techniczne i elektroniczne, polegające m.in. na szyfrowaniu połączeń ze stronami internetowymi, na
których usługa jest udostępniana za pomocą protokołu SSL oraz rygorystyczne procedury, zapobiegające
przed dostępem do danych osobowych Użytkowników przez osoby nieuprawnione.
4. Rozpoczęcie korzystania z usługi Czat Online jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody
na objęcie warunkami ww. Regulaminu.
5. Dla potrzeb działania usługi Czat Online, narzędzie korzysta z plików Cookies, używanych wyłącznie w
celu personalizacji konkretnego Użytkownika.

VI. Hotjar
1. Serwis korzysta z funkcjonalności narzędzia Hotjar dostarczanego przez firmę Hotjar Ltd (adres siedziby
głównej: St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta), które monitoruje
oraz zapisuje zachowanie Użytkownika w Serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania
Użytkowników takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na
temat lokalizacji, używanego Urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy Cookies. Hotjar pozwala
na analizę powyższych aktywności w celu polepszenia użyteczności Serwisu.
2. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają
identyfikację osoby). Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod
linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.
3. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Hotjar korzystając z
poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out.

