
Політика конфіденційності 

та інформація про використання файлів "куки" на сайті 

Політика конфіденційності включно з інформацією про використання файлів "куки" на сайті 

https://www.kasastefczyka.pl. 

Дані користувачів систем підлягають особливому захисту. Кожен має право на приватність, тому 

турбота про безпеку даних має для нас пріоритетне значення. 

1. Ця Політика конфіденційності визначає основні принципи використання персональних даних, 

пов'язаних користанням послугами, які надаються електронним шляхом і доступних на сайті 

https://www.kasastefczyka.pl/ (далі: "Сайт"), яким адмініструє фірма "Кооперативна Ощадно-

кредитна Каса ім. Franciszka Stefczyka" (далі: „Kasa Stefczyka”, „Kasa”). 

2. З метою пристосування змісту і послуг доступних  за посередництвом Сайту до індивідуальних 

потреб і інтересів Користувачів, "Kasa Stefczyka" використовує файли "куки" (так звані "тістечка"), 

тобто коротку текстову інформацію, записану на кінцевому пристрої Користувача, яку сервер 

може прочитати під час кожного з'єднання з цього кінцевого пристрою. 

3. Види "куків", які використовуються на Сайті: 

Сесійні "куки" - це тимчасові "куки", які  зберігаються в пам'яті браузера до моменту закінчення 

сесії браузера, тобто до моменту його закриття або закінчення реалізації функції напр. 

правильної відправки формуляру. Ці "куки" необхідні, щоб деякі застосунки або функції 

працювали правильно. 

Постійні "куки" - завдяки ним чергове користування Сайтом спрощується. Ці "куки" зберігаються 

в браузері впродовж часу, визначено в параметрах цих файлів або до моменту їх усунення 

користувачем. 

"Куки" наших Партнерів, яким ми довіряємо - це "куки", які надають зовнішні суб'єкти, - (англ. 

third parties cookies) напр. послугу "Google Analytics", послугу "Facebook Pixel", рекламних 

видавців, серверів фірм і постачальників послуг (напр. системи електронної пошти або карт, що 

розміщуються на сторінці), які співпрацюють з інтернет-Сайтом. Завдяки цим файлам можна, 

серед іншого, пристосовувати рекламу до вподобань і звичок Користувачів, а також оцінити 

ефективність рекламних дій (напр. завдяки підрахунку, скільки осіб натиснуло на дану рекламу і 

перейшло на сайт рекламодавця). 

4. На нашому Сайті файли "куки" використовуються з метою: 

• отримання статистичних даних про переміщення Користувачів і користання ними 

окремими сторінками Сайту.  

• ідентифікації і запам'ятовування преференцій Користувача для розуміння його поведінки 

і зацікавлень;  

• утримання сесії Користувача (після реєстрації);  

• запам'ятовування преференцій або ID Користувача після закінчення його перебування на 

Сайті;  

• реалізації кампанії і рекламних заходів а також оцінки їх ефективності;  

• так званого перенацілювання, що дозволяє представити Користувачам, які відвідали наш 

Сайт, відповідну рекламу на інтернет сторінках наших партнерів;  



• користування кнопкою Поділитися у Facebook; користування функцією pixela Facebook, 

який помагає доставляти краще підібраний рекламний зміст Користувачам на порталі 

Facebook;  

• правильного надання послуг за посередництвом Сайту. 

5. Включення Користувачем у своєму браузері функції прийняття файлів "куки" означає надання 

згоди на зберігання і використання їх під час користування Сайтом. 

6. Затвердження файлів "куки" - це необхідна умова для правильного і повного використання 

нашого Сайту. Користувач може, в будь-який момент, вимкнути у своєму браузері опцію 

прийняття файлів "куки", проте вимкнення файлів "куки" може призвести до ускладнення, або 

навіть заблокувати можливість  користування цим Сайтом. 

7. Детальна інформація про конфігурацію налаштувань "куків", в браузерах знаходиться в 

налаштуваннях, напр. для популярних  інтернет-браузерів, таких як: Edge, Mozilla FireFox, Chrome, 

Opera, Safari. 

8. "Kasa Stefczyka" дбає про захист приватності осіб, які відвідують Сайт (далі: „Користувачі 

Сайтом”) і докладає  

всіх зусиль, щоб персональні дані використовувалися відповідно до мети і сфери використання 

послуг, доступних за посередництвом Сайту, в тому числі підсайтів, аплікацій і інших функцій та 

змістом, записаним у файлах "куки", які встановлюються на Сайті та на сторінках довірених 

Партнерів Каси (Партнерські сайти, зокрема Google, Facebook, Chat, Hotjar, Salesmenago), так щоб 

користування Сайтом було максимально безпечним та найзручнішим для Користувачів. 

9. До даних, записаних в деяких файлах "куках", доступ можуть мати суб'єкти з технологій, якими 

користується "Kasa Stefczyka" або Суб'єкти,  так звані "втички" яких знаходяться на Сайті, зокрема 

Партнерські сайти. 

10. Адміністратор персональних даних Користувачів Сайту (клієнтів Каси) -  фірма "Spółdzielcza 

Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka" з місцезнаходженням у Варшаві, за 

адресою вул. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6. На сторінці Сайту у вкладці GDPR знаходиться 

"Інформаційна брошура" для клієнтів фірми "Kasа Stefczyka", яка містить детальну інформацію 

про використання персональних даних фірмою "Kasа Stefczyka". Для ознайомлення з 

Інформаційною брошурою слід перейти за наступним посиланням 

Інформація про використання персональних даних клієнтів фірми "Spółdzielcza Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka". 

11. Персональні дані Користувачів обробляються на серверах Каси та серверах довірених 

Партнерів Каси, які забезпечують їх безпеку. Користування Сайтом не пов'язане з особливими 

загрозами для Користувача, які б виходили за межі звичайних загроз, пов'язаних з 

використанням Інтернету. Тим не менше, Каса рекомендує Користувачам бути обережними і 

користуватись програмним забезпеченням, яке захищає комп'ютер, зокрема з антивірусною 

програмою. 

12. Подання Користувачами їх персональних даних добровільне, проте використання деяких 

функцій Сайту може передбачати необхідність подання даних, тому неподання цих даних 

призведе до того, що послуга не зможе надаватися або можливості використання позначених 

функцій будуть обмежені. 



13. Персональні дані Користувачів сайту передаються за межі Європейського економічного 

простору. "Kasa Stefczyka" дотримується належної старанності, щоб передача даних відповідала 

законодавству. Крім того застосовується відповідний захист з метою їх захисту, у формі 

стандартних договірних записів, затверджених Європейською комісією. 

Можливість отримання копії персональних даних  вказана в Інформаційній брошурі, розміщеній 

вище в пункті 10. 

14. "Kasa Stefczyka" звертає увагу Користувачів, які користуються послугою електронного банку, 

тобто Сайту для проведення операцій, що вони самостійно відповідають за утримання в таємниці 

переданих параметрів для доступу до персональних частин Сайту, зокрема відповідних паролів. 

Будь-яка добровільна передача персональних даних для відкритого користування в мережі 

Інтернет відбувається на їх виключний ризик і може призвести до використання цих даних 

небажаним для Користувача способом. 

15. У випадку користування за посередництвом Сайту інформацією, переданою іншими 

суб'єктами, подання своїх персональних даних відбувається за згодою Користувача, зокрема 

використання кнопки Facebook,  Мені подобається! та Поділитися. До таких ситуацій не 

застосовується ця Політика, а Користувачів просять, у такому випадку, ознайомитися з політикою 

конфіденційності відповідного суб'єкта,у випадку, напр. 

• Facebook - вона знаходиться за адресою: http://pl.-pl.facebook.com/help/cookies 

• Youtube - вона знаходиться за адресою: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

• Stefczyk.info - вона знаходиться за адресою: https://www.stefczyk.info/polityka-

prywatnosci-2/ 

• Wpolityce.pl - вона знаходиться за адресою: https://wpolityce.pl/polityka-prywatnosci 

16. Технічні записи сервера - факт відкриття кожного елементу Сайту браузером зберігається у 

т.зв. технічному журналі сервера. Збережені таким чином записи даних містять такі дані: дата та 

час завантаження, назва відкритої сторінки, IP-адреса, URL-адреса посилальної сторінки (адреса 

сторінки, з якої перенаправлено користувача), обсяг завантажених даних, а також інформацію 

про версію продукту, який використовується веб-браузером. 

Ця інформація підлягає ІТ-аналізу та використовується для оптимізації та моніторингу стану 

серверів Сайту, підвищення безпеки Сайту, включаючи захист від атак та надання інформації 

правоохоронним органам у справах / розслідуваннях підозри про видавання себе за іншу особу 

чи шахрайства. 

17. Безпечна передача даних. Веб-сайт захищений сертифікатом SSL (Secure Socket Layer) типу 

Extended Validation, який забезпечує безпеку наданих персональних даних користувача за 

допомогою шифрування. 

Встановлення сертифікату та відображення Сайту на захищеному протоколі https зобов’язує нас 

забезпечити зашифровану комунікацію з нашими довіреними партнерами на Сайті (виклик кодів 

ремаркетингу, посилання на Facebook тощо). В іншому випадку браузер повідомить Користувача 

про т.зв. змішаний вміст, тобто відсутність шифрування на частинах сторінок. 


