POLITYKA COOKIES SERWISU BELASTINGAANGIFTE.PL

Wprowadzenie
W celu usprawnienia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych przez Megatax.pl, jak
również w celu monitorowania ruchu w Serwisie, Megatax.pl stosuje „COOKIES“, tj.
Niewielkie pliki, które nie zawierają żadnych danych osobowych, zapisywane
tymczasowo przez przeglądarkę stron WWW na urządzeniu Użytkownika. Poprzez
akceptację niniejszej Polityki Cookies Użytkownik akceptuje zapisywanie tymczasowo na
jego urządzeniu plików „COOKIES”. Zapisywanie plików „COOKIES” może być przez
Użytkownika wyłączone za pomocą stosownej funkcjonalności przeglądarki stron www.

Dane zbierane zgodnie z powyższym postanowieniem mogą być przez Megatax.pl użyte
do analizy zachowań użytkowników w trakcie korzystania przez nich z Aplikacji, w tym
analizy informacji statystycznych związanych z wykorzystaniem poszczególnych
formularzy oraz innymi podobnymi kwestiami. Dane te nie pozwalają na identyfikację
konkretnego Użytkownika, a mają wartość wyłącznie statystyczną.
Co to są pliki cookies?
Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka (z języka angielskiego cookie oznacza
ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane
po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają
na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
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internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności
odwiedzających.

Pliki cookies zewnętrzne i wewnętrzne.
W serwisie możliwe jest wykorzystywanie zarówno plików wewnętrznych, jak
i zewnętrznych.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies wewnętrznych oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu spółka
Megatax.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W przypadku plików zewnętrznych ich operatorem jest podmiot trzeci, niezależny od
Megatax.pl sp. z o.o.. W przypadku takich plików Megatax.pl sp. z o.o. nie korzysta
z informacji dostarczanych przez takie pliki cookie Informacjami tymi zarządza wyłącznie
dany podmiot trzeci zgodnie z jego polityką prywatności oraz z jego własną polityką
cookies.
Pliki cookies tymczasowe i trwałe.
Megatax.pl sp. z o.o. może umieścić zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies),
jak i trwałe (persistent cookies). Pliki trwałe utrzymywane są po zamknięciu przeglądarki
internetowej, natomiast tymczasowe wygasają z chwilą zamknięcia przeglądarki
internetowej i korzystania z serwisu.
Usuwanie i nieinstalowanie plików cookies.
Użytkownicy Serwisu 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
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internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Serwisu. Przeglądarki internetowe pozwalać mogą także na blokowanie
niektórych z plików cookies oraz korzystaniu:wyłącznie z tymczasowych plików
cookie,,,wyłącznie z trwałych plików cookie,w yłącznie z wybranych przez użytkownika
plików cookie, wyłącznie plików cookie danego serwisu z pominięciem plików
zewnętrznych.

Przeglądarki mogą również zablokować na żądanie użytkownika wszystkie pliki cookie.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Funkcje plików cookies.
Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego
łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez
problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić jakie strony
przeglądał on przed i po wejściu na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może
sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach
podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone
z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym
z internetem na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?
Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego
użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego
stronę. Umożliwia to na przykład m.in. dostosowanie serwisów WWW czy obsługę
logowania.
Serwer dzięki zapisywanym plikom cookies dostosowuje na przykład reklamę znajdującą
się na stronie WWW tak, aby nie wyświetlała się wielokrotnie dla tego samego
użytkownika.
Pliki cookies Megatax.pl używa w celu dostosowania zawartości stron internetowych do
preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Ponadto
używa ich w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają
zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji
użytkownika.

Oprócz tego, możemy zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na
zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania naszej Witryny. Pomoże to nam monitorować i sprawdzać działanie
naszej Witryny. Podmiotami tymi mogą być między innymi Google lub PBI Gemius, które
mogą zbierać dla nas potrzebne dane.
Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie
zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie.
Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety w konsekwencji może to
prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, czyli na przykład
wielokrotnego wyświetlania tych samych banerów reklamowych.
Postanowienia końcowe
Niniejsza Polityka Cookies może w przyszłości ulec zmianie. W takim przypadku zostanie
ona ponownie opublikowana w serwisie w nowej wersji.
Zmiana podmiotu pełniącego rolę obsługującego politykę plików cookies nie powoduje
żadnych modyfikacji co do dotychczasowych zasad i metod prowadzenia tej polityki.
Jeżeli użytkownik nie akceptuje zmiany podmiotu, może usunąć wszelkie pliki cookies
z własnego urządzenia oraz nie korzystać z plików cookies w przyszłości w związku
z używaniem strony internetowej.

