Zasady wykorzystania plików cookies
Nasza strona używa plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Cookies to pliki, które zawierają różne informacje. Zapisują się one w Twojej przeglądarce, gdy
odwiedzasz stronę internetową.
Co dają nam pliki cookies? Możemy dzięki nim:
1. udostępniać naszą stronę
2. dostosowywać działanie strony do preferencji użytkowników,
3. analizować najczęściej odwiedzane zakładki oraz zachowania użytkowników,
4. mierzyć skuteczność reklam oraz dostosowywać przekaz do konkretnego odbiorcy,
5. doskonalić nasze serwisy, abyś mógł z nich korzystać jeszcze łatwiej i wygodniej.

I.

Administrator danych

Administratorem danych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta
rejestrowe pod numerem KRS 0000025237, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5260215088 oraz numer statystyczny REGON
001254524, o kapitale zakładowym według stanu na dzień 01 stycznia 2020 r. w wysokości 169.401.468,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć
milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych) wpłaconym w całości (dalej: „mBank”).

II.

Rodzaje plików cookies

W naszych serwisach stosujemy:
1. Pliki cookies analityczne - zbierają one informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony. Sprawdzają np. jakie podstrony odwiedzasz najczęściej
i czy napotkałeś na jakieś błędy. Możemy również sprawdzać źródła ruchu – skąd trafiają do nas użytkownicy.
2. Pliki cookies reklamowe – to nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych. Dzięki nim możemy dostosowywać treści do
konkretnego odbiorcy. Wykorzystujemy je, aby prowadzić kampanie marketingowe i remarketingowe. Pliki przechowują informacje na temat

tego, jak korzystasz z naszych serwisów. Pamiętają, że odwiedzałeś nasze serwisy i co w nich robiłeś. Zebrane w ten sposób informacje trafiają
także do dostawców zewnętrznych, z którymi współpracujemy.

III.

Jak długo przechowywane są pliki cookies w Twojej przeglądarce?

Pliki cookies dzielimy na stałe oraz sesyjne:
1. Pliki stałe - zostaną w przeglądarce do czasu, aż samodzielnie je usuniesz lub gdy minie czas określony w parametrach pliku cookies.
2. Pliki sesyjne - zostają tak długo, aż wyłączysz przeglądarkę, wyjdziesz z niej lub wylogujesz się ze strony internetowej. To przede wszystkim pliki
cookies niezbędne.

IV.

Kto i po co korzysta z plików cookies użytkowników naszych stron?

Do plików cookies mają dostęp:

Facebook Inc.

dopasowuje nasz przekaz reklamowy do konkretnej grupy odbiorców, mierzy
skuteczność działań marketingowych

Gemius S.A.

bada zachowania użytkowników

Google Ireland Limited

mierzy ruch internetowy, dopasowuje nasz przekaz reklamowy do konkretnej grupy
odbiorców, mierzy skuteczność działań marketingowych

V.

Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Przeglądarki najczęściej domyślnie pozwalają na to, aby używać i umieszczać w nich pliki cookies. Możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, aby
uprzedzała Cię, że próbuje obsłużyć plik cookies. Możesz także całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Niestety, nie będziesz mógł wtedy
korzystać (całkowicie lub z części funkcji) z naszych serwisów.
Jeśli chcesz zmienić ustawienia, które dotyczą plików cookies, zajrzyj do instrukcji swojej przeglądarki:

1. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
2. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s
3. Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
4. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
5. Opera https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
6. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

