Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/2013 Zarządu BS w Bielsku Podlaskim z dnia 15.04.2013 r.

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż nasza strona www za pomocą mechanizmu cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji
przechowywanej w Państwa urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są celem
identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www.
Możecie Państwo wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych przez Waszą
przeglądarkę poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików cookies, jednakże wprowadzenie blokady
może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z funkcji Internet Bankingu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do
niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym
w tym urządzeniu.
Polityka cookies (Internet Banking)
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe
przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu z przeznaczeniem do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej
następuje połączenie ze stroną internetową.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest operator Serwisu: Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul.
Spokojna 9A, 18-400 Łomża, Polska, tel. +48 86 216 98 00, fax. +48 86 215 10 15, e-mail: sekretariat@novum.pl
3. Pliki cookies wykorzystywane są celem:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
utrzymaniu sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu) dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
„stałe” (persistent cookies) - pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
Serwisu,
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.,
„analityczne” pliki cookies, wykorzystywane celem usprawnienia funkcjonalności serwisu, umożliwiające analizy
popularności serwisu, podstron, ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacjach lub urządzeniach
wykorzystywanych do przeglądania strony.
6. W ramach usługi Internet Banking wykorzystywane są następujące pliki cookies:
IBSTAT - plik sesyjny zakładany tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym
protokołem SSL, przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony
serwisu celem identyfikacji stanu połączenia i jest niezbędny do poprawnego działania serwisu,
IB plik sesyjny zakładany tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym
protokołem SSL, przechowuje klucz sesji Klienta celem identyfikacji Użytkownika dla serwisu IB, niezbędny do
poprawnego działania serwisu.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu
mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
8. Informujemy, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu (pkt 6). 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 korzystania z niektórych usług w ramach naszego serwisu
internetowego (w szczególności w procesie 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.
9. Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami
dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.
10. Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne
są na stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
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