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Niniejszy dokument jest Polityką Plików Cookie strony internetowej www.moviegames.pl zarządzanej przez MOVIE
GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gawińskiego 8; 01-645 (dalej: „MOVIE GAMES” lub „Administrator” – gdyż
MOVIE GAMES S.A. jest Administratorem danych osobowych użytkowników, które mogą być zbierane za pośrednictwem
tej strony). Na przedmiotowej stronie internetowej wdrożono technologie umożliwiające zbieranie informacji
pomagających ulepszyć doświadczenia online użytkowników (tzw. pliki „cookie”).

Niniejsza Polityka objaśnia różne rodzaje plików cookie wykorzystywanych przy świadczeniu na rzecz użytkowników
usług za pośrednictwem strony www.moviegames.pl, jak również informuje o sposobie ich kontrolowania przez
użytkowników. Korzystanie z usług jest równoznaczne z akceptacją informacji o plikach cookie pojawiającej się w chwili
wchodzenia na stronę, co oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i udostępnianie plików cookie przez
Administratora w sposób opisany w niniejszej Polityce.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem
kontakt@moviegames.pl

Administrator niniejszym oświadcza, że za pośrednictwem strony internetowej otrzymuje wyłącznie informacje
przechowywane w plikach cookie i że nie zbiera żadnych dodatkowych informacji dotyczących użytkowników. W
szczególności, Administrator oświadcza, że strona nie wykorzystuje tzw. śledzących plików cookie (tracking cookies).

CO TO JEST COOKIE

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty
w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty
(takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych
samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIE SĄ UŻYWANE

Administrator może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookie:

Essential cookies. Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania usług, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się
po nich i wykorzystywanie ich funkcji. Bez tych plików nie można świadczyć usług żądanych przez użytkownika, takich,
jak uzyskanie dostępu do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Pliki te są konieczne do korzystania z usługi,
wobec czego nie można ich wyłączyć bez wywarcia istotnego wpływu na korzystanie z niej przez użytkownika.

Performance cookies. Performance cookies, które często obejmują cookie analityczne, zbierają informacje o korzystaniu
z usługi przez użytkownika i umożliwiają Administratorowi ulepszenie sposobu jej działania. Na przykład, performance
cookies pokazują, jakie podstrony serwisu internetowego są najczęściej odwiedzane, umożliwia Administratorowi
ujrzenie całościowego wzoru korzystania ze strony, pomaga zapisać ewentualne nieprawidłowości, które użytkownik

napotkał w ramach usługi oraz pokazuje czy reklamy są skuteczne, czy też nie. Pliki cookie mogą być również używane
aby ułatwić użytkownikowi nawigację na stronie internetowej i wrócić do poprzednich podstron.

Funcionality cookies. W niektórych przypadkach mogą być używane functionality cookies. Pliki te umożliwiają
zapamiętywanie wyborów dokonanych przez użytkownika na stronie internetowej i zapewniają wzbogacone i bardziej
spersonalizowane funkcje. Wszystkie te funkcje pomagają usprawnić odwiedziny użytkownika na stronie.

JAKIE PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE

Używane mogą być następujące pliki cookie:

•
•
•
•

eu_cookie – informacja czy użytkownik zamknął wyskakujące okienko informujące o plikach cookie,
PHPSESSID: unikalny identyfikator sesji utworzony dla każdego użytkownika odwiedzającego
www.moviegames.pl; nie jest wykorzystywane do czasu zalogowania się użytkownika,
wordpress_logged_in_* ; wordpress_sec_* – functionality cookies umożliwiające użytkownikom pozostanie
zalogowanymi na stronie; bez tych plików, użytkownicy nie byliby w stanie ani zalogować się na stronę, ani
pozostać zalogowanymi,
wordpress_test_cookie – testy czy przeglądarka ma włączone pliki cookie, czy też nie.

JAK OSOBY TRZECIE UŻYWAJĄ PLIKÓW COOKIE NA STRONIE INTERNETOWEJ

W pewnych okolicznościach, Administrator może współpracować z osobami trzecimi w celu dostarczenia usług na
stronie. Na przykład, dostawcy rozwiązań analitycznych będący osobami trzecimi mogą wykorzystywać swoje własne
pliki cookie w celu zbierania informacji o aktywności użytkowników i/lub reklamach, na które użytkownicy kliknęli. Takie
informacje mogą być przez nich wykorzystywane do dostarczania reklam, które ich zdaniem najprawdopodobniej
zainteresują użytkownika, wziąwszy pod uwagę wcześniej oglądane treści. Administrator nie kontroluje takich plików
cookie, a w celu wyłączenia plików cookie osób trzecich, prosimy udać na odpowiednią stronę internetową takiej osoby
trzeciej.

Następujące osoby trzecie mogą wykorzystywać swoje własne pliki cookie na naszej stronie internetowej:

•
•
•
•
•

youtube.com
google.com
facebook.com
store.steampowered.com
kickstarter.com

JAK KONTROLOWAĆ PLIKI COOKIE

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies . Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim

komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim
przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część
opcji i usług może być niedostępna.

ZMIANY W POLITYCE PLIKÓW COOKIE

Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Plików Cookie w dowolnym czasie, w szczególności jeśli
zaistnieje potrzeba odzwierciedlenia zmian w usługach dostępnych na stronie internetowej lub w przepisach prawa.
Data ostatniej aktualizacji tej Polityki została wskazana na wstępie.

