POLITYKA COOKIES
POLSAT GO
W naszych serwisach wykorzystujemy pliki cookie oraz inne podobne technologie. Dla
uproszczenia wszystkie te skrypty dalej będziemy określać łącznie „plikami cookie”.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
użytkownika (komputer, telefon, tablet etc.) w czasie korzystania z serwisu, pozwalające na
zapisywanie i odczytywanie informacji, które wykorzystujemy w opisanych poniżej celach.
Podobne do plików cookie technologie to m.in. local storage, session storage oraz service
workers. Technologie te wykorzystują wydzieloną część pamięci przeglądarki służącą do
przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisu. Ten obszar pamięci jest
niedostępny dla naszego serwera, a przechowywane w nim dane – inaczej niż w przypadku
plików cookie – nie mają terminu ważności, po którym zostałyby usunięte.
1. Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy?
Stosujemy dwa rodzaje plików cookie, z uwagi na ich termin ważności:
a) sesyjne pliki cookie – są to tymczasowe pliki przechowywane w Państwa urządzeniu
do momentu opuszczenia serwisu. Sesja użytkownika serwisu trwa średnio pięć minut.
b) stałe pliki cookie – przechowywane w Państwa urządzeniu przez dłuższy okres – czas
ten zależy od Państwa wyboru – mogą go Państwo w każdym czasie zmienić przez
zmianę ustawień przeglądarki. Co jednak istotne, dzięki tym plikom korzystanie z
serwisu i poruszanie się po nim jest znacznie łatwiejsze – zapamiętują one preferowaną
przez Państwa rozdzielczość, wielkość liter czy układ treści. Te pliki umożliwiają nam
także stałe ulepszanie serwisu zgodnie z Państwa potrzebami – służą nam do
prowadzenia analizy użyteczności serwisu i poznawania Państwa potrzeb związanych z
korzystaniem z naszych usług.
Ze względu na cel zastosowania, wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:
a) pliki cookie niezbędne do korzystania z serwisu,
b) funkcjonalne pliki cookie – niezbędne do zapewnienia przez nas funkcjonalności
serwisu – w szczególności przeglądania, logowania, korzystania z formularzy czy
odtwarzania materiałów VOD,
c) analityczne pliki cookie – dzięki nim uzyskujemy informację w jaki sposób korzystają
Państwo z serwisu, np. które podstrony odwiedzają Państwo najczęściej, a na których
napotykają problemy – pozwalają nam usprawnić działanie serwisu, jednocześnie nie
wymagając identyfikacji użytkowników, wszystkie zbierane informacje są anonimowe
i używane jedynie do usprawniania sposobu działania witryny,
d) reklamowe – umożliwiają wyświetlanie reklam w serwisie oraz ich profilowanie –
stosowane wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa stosownej zgody.
W serwisie wykorzystujemy zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie podmiotów
trzecich, takich jak Google bądź Facebook – adekwatnie do udzielonej przez Państwa zgody.

Telewizja Polsat nie odpowiada za zawartość tych plików cookie i nie może ich kontrolować.
Aby poznać wymogi i sposób zmiany ustawień należy zapoznać się z politykami prywatności
oraz cookies tych podmiotów.
2.

Pliki cookie a przetwarzanie danych osobowych

Z uwagi na swoją różnorodność pliki cookie mogą zawierać zarówno informacje wyłącznie
o charakterze statystycznym, analitycznym, jak i Państwa dane osobowe. Wykorzystywane
przez nas pliki cookie służą nam zarówno do indywidualizowania Państwa aktywności
w serwisie (niezmierzającej jednak do jakiejkolwiek identyfikacji – np. zliczamy odsłony
poszczególnych podstron), jak i przetwarzania Państwa danych osobowych (np. sczytywania
lokalizacji i wpisywanych przez Państwa danych). Wówczas przetwarzamy dotyczące Państwa
dane osobowe w zakresie i na zasadach opisanych w regulaminie serwisu, dedykowanych
informacjach o przetwarzaniu danych osobowych oraz Polityce prywatności.
Wykorzystywane przez nas pliki cookie są technologią, którą mogą Państwo zarządzać
samodzielnie, z poziomu wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki. Mogą Państwo je
zablokować, jak również usunąć wszystkie zapisane dzięki nim informacje. Sposób i zakres
zmian ustawień plików cookie zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której
Państwo korzystają. Szczegółowe informacje dotyczące zmian tych ustawień dostępne są na
stronach dostawców wykorzystywanych przez Państwa przeglądarek i aplikacji.
Wyłączenie niektórych plików cookie może spowodować, że korzystanie z serwisu nie będzie
dla Państwa komfortowe, np. nie zostaną zapamiętane Państwa preferencje co do układu treści.
Jeśli korzystają Państwo z oprogramowania lub wtyczek blokujących uruchamianie np.
skryptów reklamowych, wówczas odnotujemy tę barierę techniczną w naszych systemach
obsługujących pliki cookie, co może skutkować – tak samo jak wyłączenie plików cookie – że
nie będą Państwo mogli w pełni komfortowo korzystać ze wszystkich świadczonych przez nas
usług.
Serwisy wykorzystują także widżety ze stron internetowych podmiotów trzecich takich jak
Facebook, które są osadzane przez skrypty lub technologie iframe. W tym przypadku nie mamy
wpływu na to jakie informacje są pobierane przez te pliki, a możliwość zarządzania nimi przez
Państwa może zostać Państwu udostępniona wyłącznie przez te podmioty.

