Dear user,

Drogi użytkowniku,

We use cookies to provide our services
correctly and safely. Cookies are small textbased data sets that shall be saved on the
device you are using in connection with the
use of this instnat website. Cookies are
created in order to ensure proper functioning
of thes instant website. By clicking the button
"I accept and go to the website", you implicitly
agree to creation of the cookies on your
computer and to deploy automatic tracking
and data collection and processing on behalf
of the Tokeneo TEO OU. Click the abovecaptioned button is also tantamount to
accepting website's privacy policy. Closing
the notification by means of "X" is
unequivocally connected with your consent. If
you do not agree to any of the above, please
discontinue using our Website.

podczas przeglądania i korzystania z usług
naszych serwisów wykorzystujemy pliki
cookies, które służą poprawnemu i
bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług.
Pliki cookies, czyli niewielkie informacje
tekstowe, które są zapisywane na
urządzeniu, z którego korzystasz w związku
korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich
stosowanie ma na celu poprawne działanie
stron internetowych serwisu Internetowego.
Zamykając ten komunikat (klikając w
przycisk “Akceptuję i przechodzę do
serwisu”) wyrażasz zgodę na korzystanie
w Internecie z technologii automatycznego
śledzenia i zbierania danych oraz
przetwarzania ich przez Tokeneo TEO OU,
oraz akceptujesz politykę prywatności
serwisu. Zamknięcie powiadomienia
poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z
wyrażeniem zgody. Jeżeli nie wyrażają
Państwo zgody na powyższe, prosimy o
zaprzestanie korzystania z naszych
serwisów i zamknięcie naszych witryn
internetowych
“cookies” pozwalają zidentyfikować
oprogramowanie wykorzystywane przez
Ciebie oraz dostosować serwis internetowy
indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki
“cookies” zawierają nazwę domeny, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu oraz przypisaną wartość.

“Cookies” shall make an identification of the
software used by you and to customization of
this instant website to your needs. Cookies
contain the name of the domain from which
they origin, duration of period of their storage
on your computer and an assigned value.
Third party cookies:
We also use third-party cookies for the
following purposes:
⦁
creating statistics - helping to
understand the way Users use the Website,
which allows to improve its structure and
content with use of the analytical tools
⦁
defining a user profile - in order to
display custom-tailored content in advertising
networks.
External entities that might be source of any
third-party cookies on this instant Website are
as follows: (drop-down list)
Google:
https://policies.google.com/technologies/partn
er-sites
Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/upd

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies"
podmiotów zewnętrznych w następujących
celach:
● tworzenia statystyk – pomagających

ate

zrozumieć sposób korzystania przez

Using a settings of your web browser or by
using pre-set configuration tools available in
our service you can independently and at any
time change the settings concerning your use
of the “cookies”, specifying the conditionsof
their storage and how your device is creating
and downloading them. These settings can
be changed to block the automatic handling
of cookies in the settings of your web browser
or inform about their placement on your
device each time.
Detailed information about the options
related to use of “cookies” is available in the
settings of your software (web browser).

Użytkowników z Serwisu

Service privacy policy
This instant document lays out the principles
of the Privacy Policy on the
tokeneo.com/news/pl website (hereinafter
referred to as the "Website" or "Service"). The
administrator of the Website is TOKENEO
TEO OÜ (an Estonian law limited liability
company) with its registered offices in Tallinn
(in the province of Harju Maakond), at 19-7K
Maakri Street (in the district of Kesklinna
Iinnaosa), 10-145 Tallinn, Estonia, registered
on 21.12.2018 in the Estonian Business
Register under number 14630242, using the
EU VAT number: EE102149487.

internetowego, co umożliwia
ulepszanie jego struktury i
zawartości za pośrednictwem
narzędzi analitycznych
● określania profilu użytkowników – a
następnie wyświetlania
dopasowanych pod jego kątem
materiałów w sieciach reklamowych,
Podmioty zewnętrzne: (rozwijana lista)
Google:
https://policies.google.com/technologies/par
tner-sites
Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/upd
ate

Za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji
usługi, możesz samodzielnie i w każdym
czasie zmienić ustawienia dotyczące
cookies, określając warunki ich
przechowywania i uzyskiwania dostępu
przez cookies do Twojego urządzenia.
Ustawienia te możesz zmienić tak, aby
blokować automatyczną obsługę cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.
Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi Cookies dostępne są w
ustawieniach Twojego oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu
Niniejszy dokument określa zasady Polityki
prywatności w Serwisie internetowym
tokeneo.com/news/pl (dalej jako "Serwis
Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem
Serwisu internetowego jest TOKENEO TEO
OÜ (spółka o ograniczonej
odpowiedzialności podlegająca prawu
estońskiemu) z siedzibą w Tallinie (w
prowincji Harju Maakond), pod adresem ul.
Maakri 19-7K (w dzielnicy Kesklinna
Iinnaosa), 10-145 Tallinn, w Estonii,
zarejestrowana w dniu 21.12.2018 w
estońskim rejestrze gospodarczym pod
numerem:14630242, posługująca się
numerem VAT UE: EE102149487.

