Polityka Cookies
Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkowników mobilnych za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną żądanych przez Użytkowników mobilnych, przez MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.
§ 1 Definicje
1. Aplikacja mobilna MyShop – aplikacja stanowiąca element Platformy MyShop i służąca do
komunikacji na odległość z jej zasobami za pomocą sieci Internet, instalowana w pamięci
Urządzenia mobilnego będącego w posiadaniu Użytkownika mobilnego, umożliwiająca dostęp
temu użytkownikowi do zasobów Platformy MyShop według indywidualnych preferencji;
2. Usługodawca - oznacza MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000533601 prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, która świadczy
usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach
Użytkowników mobilnych;
3. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik mobilny korzysta ze
stron internetowych Platformy MyShop oraz Aplikacji mobilnej MyShop;
4. Cookies Usługodawcy - oznacza Cookies zamieszczane przez Usługodawcę, związane
ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy
MyShop (w tym również Aplikacji mobilnej MyShop);
5. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy,
za pośrednictwem Platformy MyShop (w tym również Aplikacji mobilnej MyShop);
6. Platforma MyShop - Platforma MyShop.mobi, system informatyczny, za pomocą którego
Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników mobilnych. W skład
systemu wchodzi między innymi baza danych oraz narzędzia programowe zainstalowane na
serwerach, a także Aplikacja mobilna MyShop służąca Użytkownikom mobilnym do korzystania
na odległość z zasobów udostępnionych w systemie według indywidualnych preferencji
Użytkowników mobilnych;
7. Urządzenie mobilne - urządzenie elektroniczne typu telefon komórkowy, smartphone lub
tablet, z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS, które umożliwia
Użytkownikowi mobilnemu dostęp do Platformy MyShop za pośrednictwem Aplikacji mobilnej
Myshop;
8. Użytkownik mobilny - osoba fizyczna, będąca Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu
Cywilnego, korzystająca z zasobów Platformy MyShop za pomocą Aplikacji mobilnej MyShop,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Platformy MyShop.mobi dla Użytkowników mobilnych.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Usługodawcę Cookies są bezpieczne dla Urządzeń mobilnych Użytkowników
mobilnych. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń mobilnych
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika mobilnego
i dostosować Platformę MyShop (w tym w szczególności Aplikację mobilną MyShop)
indywidualnie każdemu Użytkownikowi mobilnemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu mobilnym oraz przypisaną
wartość.
2. Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
o

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu mobilnym Użytkownika
mobilnego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane
informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia mobilnego. Mechanizm
Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z Urządzenia mobilnego. W przypadku Platformy MyShop
(w tym Aplikacji mobilnej MyShop, z której korzysta bezpośrednio Użytkownik mobilny)
Usługodawca wykorzystuje Cookies sesyjne oznaczone jako „myshop tocken”.

o

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu mobilnym i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia mobilnego nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z Urządzenia mobilnego. W przypadku Platformy MyShop (w tym Aplikacji
mobilnej MyShop, z której korzysta bezpośrednio Użytkownik mobilny) Usługodawca
wykorzystuje Cookies trwałe dostarczane przez Google Analytics.

3. Użytkownik mobilny ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies
do swojego Urządzenia mobilnego. W przypadku wykorzystania tej opcji, korzystanie
z poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą
Platformy MyShop (w tym Aplikacji mobilnej MyShop) może mieć charakter ograniczony,
a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.
§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne (Cookies „myshop tocken”) w celu poprawnej
konfiguracji Platformy MyShop, a w szczególności do dostosowania zawartości i wyświetlanych
treści Platformy MyShop do preferencji Użytkownika mobilnego oraz optymalizacji korzystania
z zasobów Platformy MyShop za pomocą Aplikacji mobilnej MyShop przez Użytkownika
mobilnego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia
mobilnego, z którego korzysta Użytkownik mobilny i odpowiednio wyświetlić zasoby Platformy
MyShop, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

2. Usługodawca wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych
danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
Cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik mobilny może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
do Urządzenia mobilnego. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik
mobilny może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu mobilnym. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach
przeglądarki internetowej.
2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie
stosowania plików Cookies:
o

Przeglądarka Internet Explorer/Edge

o

Przeglądarka Mozilla FireFox

o

Przeglądarka Chrome

o

Przeglądarka Safari

o

Przeglądarka Opera

3. Użytkownik mobilny może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
4. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami Cookies na telefonie komórkowym można
znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.
5. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
w Platformie MyShop lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z nich.

