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Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Cookies 
 

POLITYKA COOKIES W SERWISIE WWW.BANKNOT.PL („SERWIS”) 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz. 243) YES FINANCE S.A. W 
RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000489140, REGON 146909734, NIP 5213657548, i 
z kapitałem zakładowym w wysokości 300.000,00 zł, (dalej jako „YES FINANCE”) wprowadza niniejszą Politykę plików cookies. 

2. YES FINANCE wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. ciasteczka) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z 
Serwisu przez osoby odwiedzające Serwis, w tym również osoby zamierzające korzystać lub korzystające z pożyczek udzielanych 
poprzez Serwis działający pod adresem www.banknot.pl (dalej jako „Użytkownicy”). 

3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu 
końcowym (np. komputerze) Użytkownika serwisu internetowego www.banknot.pl, które przeglądarka Użytkownika może  (w 
zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie podczas następnej wizyty na stronie naszego Serwisu lub 
serwery Serwisu mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. 

4. Polityka cookies obowiązuje od 25.05.2018 r. 
 

II. ZASADY WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES 
 

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki 

te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do 
jego indywidualnych potrzeb, 

b) umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do swojego Konta, dostępu do usług Serwisu przeznaczonych jedynie dla 
zalogowanych Użytkowników oraz umożliwienia płynnej nawigacji na stronach i podstronach Serwisów bez konieczności 
każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania, 

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie 
jego struktury i zawartości, 

d) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu 
ponownie wpisywać loginu i hasła, 

e) identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił do Serwisu, 
f) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, 
g) reklamy Serwisu w Internecie, korzystając z re-marketingu za pomocą narzędzi Google. 

2. Pliki typu cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług w Serwisie oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu 
dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim 
oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i 
zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację 
Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie 
charakter statystyczny i dotyczą aktywności w Serwisie. 

3. YES FINANCE nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe: 

 

Nazwa cookie Domena 

IDE .doubleclick.net 

SERVERID app2.salesmanago.pl 

_dc_gtm_UA-68368077-1 .banknot.pl 

_ga .banknot.pl 

_gid .banknot.pl 

_smvs .banknot.pl 

hp .adschoom.com 

rid .adschoom.com 

smg .salesmanago.pl 

http://www.banknot.pl/
http://www.banknot.pl/
http://www.banknot.pl/


2 

 

 

 

smsession .banknot.pl 

smsessioncount .banknot.pl 

smuuid .banknot.pl 

smvr .banknot.pl 

PREF .youtube.com 

VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 

YSC .youtube.com 

    cfduid .solocpm.com 

anj .adnxs.com 

httptrack_186_home_356_ secureaud.solocpm.com 

sess .adnxs.com 

uuid2 .adnxs.com 

.ASPXANONYMOUS wniosek.banknot.pl 

ASP.NET_SessionId wniosek.banknot.pl 

_gat_UA-68368077-1 .wniosek.banknot.pl 

rc_iom .adschoom.com 

LPSEC wniosek.banknot.pl 

HRL8 .mathtag.com 

fingerprint .solocpm.com 

mt_mop .mathtag.com 

omg-banknot_pl_opbasket .solocpm.com 

omg-banknot_pl_product_pdt|id .solocpm.com 

omg-banknot_pl_productnew_pdt|id .solocpm.com 

uuid .mathtag.com 

uuidc .mathtag.com 
 

5. Zastosowanie plików cookies, opisanych w punkcie 4 ma na celu: 
a) umożliwienie korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do 

usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, 
b) zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu, 
c) zapewnienie wydajności Serwisu, na podstawie zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, 
d) poprawę „funkcjonalną” stron Serwisu dzięki „zapamiętaniu” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację 

interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, 
wyglądu strony internetowej itp., 

e) prezentowanie treści reklamowych, bardziej dostosowanych do zainteresowań Użytkownika. 
 

III. DZIAŁANIE PLIKÓW COOKIES 
 

1. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu 
danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą 
aktywności na stronie internetowej www.banknot.pl. 

2. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają 
również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. 

 
IV. ZGODA UŻYTKOWNIKA, BLOKOWANIE, WYŁĄCZENIE PLIKÓW COOKIES 

 
1. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej 

przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych 
warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie lub wyłączenie plików cookies wykorzystywanych przez 
poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies, lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są 
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już przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

2. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies tj. użytkownik przy pierwszym wejściu na strony naszego 
Serwisu otrzyma baner z prośbą o wyrażenie zgody na użycie plików stałych/sesyjnych, to wyrażenie zgody sprawi, że na 
komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu elektronicznym, umieszczone zostaną pliki cookies, a baner nie pojawi się 
ponownie, dopóki plik cookie będzie aktywny. 

3. Obsługę plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje Serwisu mogą przestać 
być dostępne. 

 

V. PLIKI COOKIES GOOGLE ANALYTICS 
 

1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc., 1600 
AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, United States (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików 
tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki 
użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika 
(włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach 
Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia 
raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na 
witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli 
będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w 
imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. 
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w 
takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się utrudnione a w niektórych przypadkach niemożliwe. 
Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych 
w sposób i w celach określonych powyżej. Szczegółowe informacje o polityce prywatności usługi Google Analytics można 
uzyskać pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Ponadto, Google posiada certyfikat w obszarze 
Ochrony prywatności w UE i USA, co zapewnia zachowanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do 
przetwarzaniu danych przez Google w USA. Istnieje możliwość wycofania zgody na korzystanie z analizy stron internetowych 
w dowolnym momencie, poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki przeglądarki Google. 

2. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, mogą wyświetlać reklamy zlecane przez YES FINANCE w witrynach internetowych 
udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania 
reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach www.banknot.pl i stronach z nią powiązanych. 
Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google. 

3. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisów oraz określać kierunki rozwoju nowych 
funkcjonalności i usług. 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
http://www.banknot.pl/
http://www.google.pl/privacy/ads/

