POLITYKA PRYWATNOŚCI
(Cookies)

Cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te nie służą
identyfikacji Użytkownika oraz dostosowaniu działania Serwisu do jego potrzeb. Nie
przechowują one danych Użytkowników. Na ich podstawie nie jest także ustalana tożsamość
użytkownika.
Serwis może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.
Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies, umieszczonych
przez ten Serwis - a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Korzystając
z ustawień przeglądarki, Użytkownik w każdej chwili może zablokować umieszczanie,
zablokować obsługę, a także usunąć już umieszczone pliki cookies.
Strona kbsmyszyniec.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
Nazwa cookie

Rodzaj

coockies_accepted

stały

Cel zapisania
przechowuje potwierdzenie zrozumienia polityki
prywatności dotyczącej plików coockies

Strona bank.kbsmyszyniec.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
Nazwa cookie

Rodzaj

IBSTAT

sesyjny

IB

sesyjny

Cel zapisania
Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z
bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem
SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany
dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu
w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do
poprawnego działania serwisu.
Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z
bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem
SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu
identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne
do poprawnego działania serwisu.

Pliki cookies sesyjne są przechowywane w przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia
serwisu, bądź wyłączenia przeglądarki internetowej.
Pliki cookies stałe sią przechowywane w przeglądarce internetowej aż do ich usunięcia przez
użytkownika.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich
preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług
w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.
Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania
lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do
których dostęp wymaga logowania.

