FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.

ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, 43-400 Cieszyn
tel.: +48 33 858 21 43
NIP: 548-11-92-629
www.efortuna.pl

COOKIES

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000002455, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 2.376.000,00 zł.

COOKIES
1. Opis plików cookies – Polityka Cookies

Strona używa plików cookies.
Kiedy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona zachowywać i przetrzymywać
informacje w Twojej przeglądarce, przede wszystkim w formie plików cookies. Te informacje
mogę dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub urządzenia. Są one używane przede
wszystkim, żeby strona działała dla Ciebie w prawidłowy sposób. Te informacje zazwyczaj
nie identyfikują Ciebie w sposób bezpośredni, ale mogą dać Ci bardziej spersonalizowane
doświadczenia w trakcie korzystania ze strony.
Plik cookie to niewielka porcja danych w postaci pliku tekstowego. W trakcie wizyty
użytkownika na stronie, pyta ona Twojej przeglądarki o możliwość zachowania tego pliku na
Twoim urządzeniu w celu zapamiętania informacji, takich jak Twoje preferencje odnośnie
języka, czy dane logowania, żeby ułatwić Ci korzystanie ze strony. Te pliki cookies są
ustawione przez nas i nazywamy je własnymi plikami cookies (first-party cookies).
Pliki cookies same w sobie są nieszkodliwe i pełnią kluczową rolę w prawidłowym działaniu
stron internetowych. Możesz również w łatwy sposób przeglądać je i usuwać.
Ponieważ szanujemy Twoją prywatność możesz nie pozwolić na niektóre typy plików cookies.
Możesz kliknąć w nagłówki kategorii i dowiedzieć się więcej, a także zmienić nasze domyślne
ustawienia. Jednak zablokowanie niektórych typów plików cookies może mieć negatywny
wpływ na Twoje doświadczenia z użytkowania strony oraz oferowane przez nas usługi.
Używamy plików cookies, aby personalizować zawartość naszej strony oraz reklamy,
zapewnić niektóre funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruch na naszej
stronie. Udostępniamy również informacje na temat Twojego użytkowania naszej strony
naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analityki, którzy mogą
połączyć te informacje z innymi informacjami, które udostępniłeś im w ich serwisach.
Używamy również zewnętrznych plików cookies (third-party cookies). Są to pliki cookies,
które są umieszczone na Twoim urządzeniu, nie bezpośrednio przez stronę, którą odwiedzasz,
ale przez firmę zewnętrzną,na przykład firmę reklamową lub analityczną.
Możemy zachowywać pliki cookies na Twoim urządzeniu jedynie, jeśli są one całkowicie
niezbędne do funkcjonowania tej strony. W każdym innym przypadku musimy zapytać o
Twoją zgodę.
Bardziej szczegółowo – używamy plików cookies oraz innych technologii śledzących w
następujących celach:
• Pomaganie Ci w trakcie logowania na Twoje konto,
• Pomaganie Ci w nawigacji na stronie
• Pomaganie Ci w rejestracji i udziale w różnych wydarzeniach
• Analizowanie sposobu w jaki użytkujesz naszych produktów, usług I aplikacji,
• Wspieranie naszych działań marketingowych, w tym reklam behawioralnych
Wykorzystujemy następujące kategorie plików cookies:
• niezbędne pliki cookies
• Statystyczne pliki cookies
• Preferencyjne pliki cookies,
• Marketingowe pliki Cookies
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Możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie jakiejkolwiek kategorii plików cookies (z
wyjątkiem niezbędnych) poprzez kliknięcie w przycisk. (Ustawienia będą dopasowane tylkow
przeglądarce, w której otworzysz link. Jeżeli chcesz dostosować ustawienia plików
cookies w innej przeglądarce, będziesz musiał otworzyć ten link także w niej)
1. Typy plików cookies

Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies są wymagane do działania podstawowych funkcji naszej strony. Te
pliki są kluczowe dla korzystania ze strony i korzystania z jej funkcji takich jak używanie jej
w bezpieczny sposób. Pliki te są niezbędne do tego, aby strona działała i nie mogą zostać
wyłączone w naszych systemach. Służą one zazwyczaj jedynie Zwykle są one ustawiane w
odpowiedzi na akcje podejmowane przez Ciebie, które stanowią prośbę o usługi, takie jak
ustawienia preferencji prywatności, logowanie lub uzupełnianie formularzy. W ustawieniach
przeglądarki możesz zablokować również ten typ plików cookies, jednak część funkcji strony nie
będzie wtedy prawidłowo działać. Ten typ plików cookies nie zachowuje żadnych
personalnych informacji na Twój temat.
Niezbędne pliki cookies pomagają w korzystaniu ze strony internetowej, umożliwiając
podstawowe funkcje takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych
obszarówstrony. Strona nie może działać prawidłowo bez tych plików cookies.
Statystyczne pliki cookies
Statystyczne pliki cookies są również zwane “performance cookies”. Te pliki cookies
zbierają informacje o tym jak korzystasz z naszej strony, na przykład, które podstrony
odwiedzasz lub w które linki klikasz. Te pliki pozwalają nam liczyć wizyty i źródła ruchu,
abyśmy mogli ulepszać funkcjonowanie naszej strony. Dają nam informację na temat tego
jakie strony w naszej witrynie są najbardziej popularne, a jakie najmniej oraz jak
użytkownicy poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje pochodzące od tych plików
cookies są zagregowane, a co za tym idzie anonimowe. Jeśli nie wyrazisz zgody na te pliki
cookies to nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedzasz naszą stronę.
Preferencyjne pliki cookies
Preferencyjne pliki cookies są również znane jako funkcjonalne pliki cookies. Te pliki
pozwalają stronie na dostarczenie lepszej funkcjonalności oraz personalizację, jako że
zachowują one informacje, które zmieniają sposób w jaki strona się zachowuje lub wygląda,np.
preferowany przez Ciebie język. Mogą one zostać ustawione przez nas lub przez firmy
zewnętrzne, których usługi wykorzystujemy na naszej stronie. Jeśli nie pozwolisz na te pliki
cookies istnieje możliwość, że część lub wszystkie te funkcje nie będą działały prawidłowo.
Marketingowe pliki cookies
Marketingowe pliki cookies śledzą Twoją aktywność w sieci, aby pomóc dostarczyć Ci bardziej
dopasowane reklamy lub określić, ile razy dana reklama zostanie Ci wyświetlona. Te pliki
cookies są wykorzystywane do śledzenia użytkowników pomiędzy różnymi stronamii mogą być
używane również przez naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane
przez te firmy do budowania profile Twoich zainteresowań z intencją wyświetlania Ci
dopasowanych i angażujących reklam oraz prezentowania Cidopasowanych reklam na ich
Stronach. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookies, będziesz widział mniej dopasowane reklamy.
Informacje pochodzące z tych plików cookies mogą być udostępniane innym organizacjom
lub firmom. Są to trwałe pliki cookies i prawie zawsze pochodząod firm zewnętrznych.
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Niesklasyfikowane pliki cookies
Niesklasyfikowane pliki cookies są plikami, które jeszcze są w trakcie procesu klasyfikacji
razem z dostawcami indywidualnych plików cookies.
2. Jak możesz zarządzać plikami cookies?

Możesz zarządzać lub usuwać pliki cookies według swojego uznania. Jest wiele sposobówna
zarządzanie nimi. Możesz:
• Włączyć pliki cookies
• Usunąć pliki cookies
• Zapobiegać zapisywaniu plików cookies
Możesz to robić według Twojej woli i w różnych okolicznościach. Jeśli używasz różnych
komputerów lub urządzeń w różnych lokalizacjach musisz się upewnić, że każda przeglądarka
jest ustawiona według Twoich preferencji odnośnie plików cookies.
Usuwanie plików cookies z Twojego urządzenia
Możesz w łatwy sposób usunąć dowolne pliki cookies, które znajdują się na Twoim
urządzeniu poprzez czyszczenie historii przeglądania w Twojej przeglądarce. Spowoduje to
usunięcie plików cookies pochodzących z wszystkich stron internetowych, które
odwiedziłeś.
Jednak bądź świadomy, że możesz w ten sposób utracić niektóre zachowane informacje,takie
jak dane logowania lub preferencje strony.
Zarządzanie plikami cookies z danej witryny
Dla bardziej szczegółowej kontroli plików cookies dla danej witryny, sprawdź ustawienia
prywatności oraz ustawienia cookies w Twojej przeglądarce.
Zapobieganie plikom cookies
W większości przeglądarek możesz zapobiegać zapisywaniu jakichkolwiek plików cookies na
Twoim urządzeniu, jednak możesz wtedy zmuszony do manualnego wprowadzenia
niektórych ustawień strony za każdym razem, kiedy będziesz ją odwiedzał. Ponadto niektóre
funkcjonalności strony mogą nie działać prawidłowo (np. logowanie).
Zarządzenie analitycznymi plikami cookies
Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookies pochodzących z
www.efortuna.pl na dedykowanej temu stronie przycisk. (Ustawienia będą dopasowane
tylko w przeglądarce, w której otworzysz link. Jeżeli chcesz dostosować ustawienia plików
cookies w innej przeglądarce, będziesz musiał otworzyć ten link także w niej)
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