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POLITYKA PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
My czyli kto
Czytasz tę politykę gdyż najprawdopodobniej odwiedziłeś naszą stronę internetową:
https://www.livespace.io, czyli stronę spółki „Livespace” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-516)
przy ul. Tadeusza Rejtana 17/12, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000358766, posiadającej numer NIP: 5213568709;
numer REGON: 142447001.
Zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800
z późn. zm.) chcielibyśmy przekazać Ci informacje dotyczące wykorzystania przez nas plików cookies
oraz możliwości określenia przez Ciebie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu
w zakresie plików cookies.

Wykorzystanie plików cookies
Wykorzystujemy cookies, czyli niewielkie pliki zapisywane na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu
końcowym (np. komputerze, telefonie). Używamy ich zarówno na stronie internetowej Livespace jak
i w samej aplikacji, którą oferujemy.

Cel przechowywania i korzystania z plików cookies
Przechowujemy i wykorzystujemy cookies w celu tworzenia statystyk oglądalności serwisu oraz
dostosowania treści serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb, np. w celu usprawnienia jego
funkcjonalności.

Zmiana warunków przechowywania i korzystania z plików cookies
Informujemy Cię, że masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w sposób
uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz również
usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki
internetowej.
Sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookies zawarte są w instrukcjach producentów
przeglądarek internetowych, które znajdują się pod poniżej zamieszczonymi linkami:
-

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

-

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

-

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-history

-

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

-

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy

-

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Przechowywanie plików cookies
Przechowujemy pliki cookies dwóch rodzajów:
- sesyjne – przechowywane do chwili zamknięcia przeglądarki internetowej lub opuszczenia strony,
- stałe – przechowywane przez czas określony w ich parametrach lub do momentu usunięcia ich przez
użytkownika.

Kontakt z nami
Gdybyś miał/a jakieś pytania lub wątpliwości związane z wykorzystywaniem plików cookies, możesz
skontaktować się z nami, pisząc na adres mailowy: ochronadanych@livespace.io.
www.Livespace.io
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