
Polityka lików cookies  

1. Co to są pliki cookies?  

Pliki cookies – popularnie zwane „ciasteczkami” to pliki z danymi informatycznymi, 
zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub innego 
urządzenia mobilnego Użytkownika serwisu, w celu przechowywania informacji 
służących do identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez 
Użytkownika korzystającego ze Stron Internetowych w tym serwisu           
provemacredit.pl. Serwis automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies, brak 
zmiany  ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.  

  

2.  

Provema Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Konduktorska 33, 40-155 
Katowice, jako operator serwisu, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek) i 
zamieszcza je na urządzeniach Użytkowników i ma do nich dostęp. Pliki te:   

• są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, tabletu itd.),  
• umożliwiają i, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej  
• nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.  

  

3. Cel wykorzystywania plików cookies  

Pliki cookies wykorzystywane są Przez Provema Sp. z o.o. w celu:   

• zapamiętywania informacji o Państwa sesji   
• statystycznym,   
• marketingowym,  
• udostępniania funkcji strony,  
• dostosowania zawartości strony do Państwa preferencji,   
• utrzymywania sesji użytkownika serwisu po zalogowaniu.  

 

4. Zarządzanie plikami cookies  

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można:   

• usunąć pliki cookies,  
• blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.  

Zarządzanie plikami cookies, w tym jak wyłączenie ich obsługi jest możliwe za 
pomocą przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje 
zapis plików cookies na urządzeniu.  Z informacjami na ten temat mogą Państwo 
zapoznać się wciskając klawisz F1 w danej przeglądarce, w menu pomoc lub na 
stronie danego producenta.  

  



5. Domniemana zgodna na wykorzystanie plików cookies  

  

Uwaga: Jeśli nie wyłączą Państwo wykorzystywania plików cookies w ustawieniach 
przeglądarki, oznacza to, wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Pliki mogą zostać 
udostępnione przez Operatora serwisu podmiotom z nim współpracującym.  

 

6. Powiadomienia WebPush 

Obecni, a także potencjalni klienci Provema sp. z o.o., odwiedzając 
stronę www.provemacredit.pl mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie treści 
marketingowych dotyczących oferty Provema sp. z o.o. z użyciem technologii 
WebPush (dalej jako powiadomienia), stając się w wyniku wyrażonej zgody 
subskrybentami powiadomień (dalej jako subskrybenci).  

Powiadomienia wyświetlane są przy prawej krawędzi ekranu, mają tytuł i ikonkę z 
logo firmy Provema sp. z o.o. zawierają krótką treść, w tym informację marketingową. 

Aby stać się subskrybentem i otrzymywać powiadomienia odwiedzający stronę 
www.provemacredit.pl  musi, używając przeglądarki współpracującej z technologią 
WebPush wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień w oknie, które pojawi się pod 
paskiem adresu. Wygląd okienek, za pomocą których można wyrazić zgodę na 
otrzymywanie powiadomień, może różnić się między przeglądarkami. 

Otrzymywanie powiadomień może zostać wycofane przez subskrybenta w każdej 
chwili.  

 


