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Politika ukládání Cookies

Tato politika se vztahuje na cookies a webové stránky, které provozuje PayU S.A. se sídlem Grundwaldzka 182, Poznań (dále jen
"webové stránky").

Co jsou cookies?
Pod pojmem cookies se rozumí data IT včetně̌, ale bez omezení na textové soubory, uložené na terminálech uživatelů̊ za účelem
používání webových stránek. Tyto soubory, umožnují rozpoznat terminál uživatele a zobrazit webové stránky patřičným způsobem,
který je přizpůsoben preferencím uživatele. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, čas, kdy byly
uloženy v terminálu a jedinečné číslo.
Na co se cookies využívají?
Cookies se používají za účelem přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a na optimalizaci využití webových
stránek. Používají se také k přípravě̌ anonymních, souhrnných statistik, které nám pomáhají pochopit jaké výhody pro uživatele z
webové stránky plynou, co nám umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah, s výjimkou osobní identifikace uživatele.
Jaké cookies používáme?
Používáme dva typy cookies – "cookies relace" a "pevné cookies". Prvně̌ jmenované jsou dočasné soubory, které zůstávají v
terminálu uživatele do doby, než se z webové stránky odhlásí nebo zavře aplikaci (webový prohlížeč̌). Soubory "pevných cookies"
zůstávají v terminálu uživatele po dobu definovanou v parametrech cookie nebo dokud je uživatel neodstraní manuálně̌.
Cookies, které používají partneři webových stránek provozovatele, včetně̌, ale bez omezení na uživatele webových stránek, jsou
předmětem jejich vlastní politiky ochrany soukromých údajů̊.
Obsahují cookies osobní údaje?
Osobní údaje shromážděné při používání cookies mohou být využívány pouze pro účely provádění některých funkcí pro uživatele.
Tyto údaje jsou šifrovány tak, že je nemožné, aby k nim neoprávněné osoby získaly přístup. Osobní údaje mohou být zpřístupněny
pouze zaměstnancům PayU S.A., zpracovatelům a osobám spolupracujícím s PayU S.A. na plnění jejich povinností nebo
zabezpečení některých funkcí pro uživatele, osobám ovládajícím PayU CZ nebo osobám ovládaným některou z osob, které
ovládají PayU S.A. Seznam těchto osob je uveřejněn na stránkách www.payu.cz.
Smazání cookies
Obecně̌ platí, že aplikace používaná k prohlížení webových stránek ve svém výchozím nastavení umožňuje ukládat cookies v
terminálu. Toto nastavení lze změnit tak, aby byla automatická správa cookies ve webovém prohlížeči zablokována nebo tak, že je
uživatel informován pokaždé, když jsou cookies poslány do jeho terminálu. Podrobné informace o možnosti a způsobu nakládání s
cookies jsou k dispozici v nastavení aplikace (webového prohlížeče).
Omezení použití cookies muže mít vliv na některé funkce, které jsou k dispozici na webových stránkách.

PayU S.A. se sídlem v Poznani, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, domácí platební instituce pod dozorem Polského úřadu pro dohled nad
finančním trhem, zaregistrovaná v Rejstříku platebních služeb pod číslem IP1/2012, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v
Poznani – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399, se základním kapitálem
4 944 000,00 PLN, splaceným v plné výši, daňové identifikační číslo NIP: 779-23-08-495, číslo REGON 300523444

