POLITYKA COOKIE

Niniejsza Polityka Cookie odnosi się do portalu internetowego LIKEFINANCE.EU dostępnego pod
adresem www.likefinance.eu. („Portal”), którego operatorem jest uczelnia wyższa pod nazwą Wyższa
Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Projektowej 4, wpisana do
Rejestru Wyższych Szkół Zawodowych prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego pod numerem 196. - MNiSW, NIP 712-26-52-693, REGON 432260703, adres elektroniczny:
sekretariat@wsei.lublin.pl.
Rozpoczęcie wyświetlania stron Portalu skutkuje umożliwieniem przez ich Użytkownika
(„Użytkownik”) działania plików Cookie na zasadach określonych niniejszą Polityką. W przypadku
braku wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Portal plików Cookie, Użytkownik powinien w
odpowiedni sposób zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z użytkowania stron
Portalu.
Czym są pliki Cookie?
Poprzez pliki Cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki Cookie zawierają zazwyczaj nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
Jak Portale używają Cookie i w jaki sposób wykorzystują gromadzone informacje?
Portale używają dwóch rodzajów plików Cookie:
 Sesyjne Cookie - tymczasowe pliki Cookie, które istnieją na urządzeniu tylko podczas
przebywania na danych stronach Portalu, a dokładniej do czasu ich opuszczenia. Pozwalają
one zapamiętać wybory Użytkownika z poprzedniej strony.
 Stałe Cookie - pliki Cookie, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, nawet po opuszczeniu
Portalu. Pozwalają one na identyfikację unikalnego Użytkownika poprzez przechowywanie
losowo nadanego numeru oraz pomagają stronie zapamiętać wcześniejsze ustawienia przy
ponownym odwiedzeniu jej przez Użytkownika, np. wybór języka w przypadku sesji
wielojęzycznych.
Informacje o ruchu na stronie. Tego typu pliki Cookie są używane do dostarczania Portalowi ważnych
informacji o ruchu na stronie oraz o sposobie, w jaki Użytkownik ją wykorzystuje. Do zbierania tych
danych Portal używa narzędzia Google Analytics.
Na Portalu pliki Cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację
Użytkownika.

Jak ograniczyć lub usunąć pliki Cookie z urządzenia?
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie
plików Cookie. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki Cookie
były blokowane - w całości lub w jakiejś części. Informacje dotyczące ustawień można znaleźć w menu
pomocy wyszukiwarki lub instrukcji obsługi urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika. Należy
jednak pamiętać, że w przypadku zablokowania lub ograniczenia wykorzystywania plików Cookie,
może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Portalu.

