POLITYKA PLIKÓW
COOKIE
TEN
SQUARE GAMES
Drogi Użytkowniku,
miło nam, że wybrałeś gry Ten Square Games.
Niniejsza Polityka Plików Cookie opisuje typy plików cookie, z których korzystamy my
oraz nasi partnerzy w momencie, gdy odwiedzasz Serwisy lub korzystasz z Usług Ten
Square Games.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy świadczonych przez Ten Square Games S.A. z
siedzibą we Wrocławiu, w Polsce, oraz jej podmioty zależne: Play Cool Zombie Sport
Games sp. z o.o., Tiny Dragon Adventure Games sp. z o.o., Fat Lion Games sp. z o.o.
(zwanymi dalej „Ten Square Games”) usług mobilnych oraz dostępnych online w formie
naszych aplikacji mobilnych, aplikacji na przeglądarki lub naszej strony internetowej
(www.tensquaregames.com) wraz z podstronami, lub obecności na stronach podmiotów
trzecich (np. Facebook), a także innych platform, stron internetowych, produktów, ofert
oraz usług, których świadczenie możemy oferować, zwanymi ogólnie jako „Usługi” lub
„Serwis”. Niniejsza Polityka Plików Cookie nie ma zastosowania wobec podmiotów
trzecich, których nie posiadamy lub których nie kontrolujemy.
Naszą Politykę Plików Cookie należy czytać łącznie z Polityką Prywatności.
Informacja oraz link do niniejszej Polityki Plików Cookie znajduje się w stopce każdej
podstrony naszej strony internetowej, a także wyświetlane są w innych naszych
Serwisach.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki Plików Cookie zachęcamy do
kontaktu w pierwszej kolejności poprzez Serwis, tak byśmy mogli jak najszybciej
odpowiedzieć.
Poniżej zamieszczamy nazwę oraz dane kontaktowe TSG.

W razie, gdyby Użytkownik zechciał skontaktować się z nami drogą mailową, prosimy
o kierowanie wiadomości pod adres:
dpo@tensquaregames.com
Nazwa: Ten Square Games S.A.
Adres: ul. Traugutta 45 50-416 Wrocław, Polska
Zarejestrowana w: Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestr przedsiębiorców prowadzony
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000704863
NIP: 8982196752
REGON: 021744780
Kapitał zakładowy 726 731,10 złotych (w całości wpłacony)
Nazwa: Play Cool Zombie Sport Games sp. z o.o
Adres: ul. Traugutta 45 50-416 Wrocław, Polska
Zarejestrowana w: Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestr przedsiębiorców prowadzony
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000580667
NIP: 8982214450
REGON: 362748821
Kapitał zakładowy 5,000 złotych (w całości wpłacony)
Nazwa: Tiny Dragon Adventure Games sp. z o.o
Adres: ul. Traugutta 45 50-416 Wrocław, Polska
Zarejestrowana w: Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestr przedsiębiorców prowadzony
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000634216
NIP: 8982223710
REGON: 365263544
Kapitał zakładowy 5,050 złotych (w całości wpłacony)
Nazwa: Fat Lion Games sp. z o.o.
Adres: ul. Traugutta 45 50-416 Wrocław, Polska
Zarejestrowana w: Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestr przedsiębiorców prowadzony
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000704592
NIP: 8982238999
REGON: 368774363
Kapitał zakładowy 5,000 złotych (w całości wpłacony)

CZYM SĄ PLIKI COOKIE
Pliki cookie to niewielkie elementy danych (zazwyczaj w formie plików tekstowych), które
są umieszczane na komputerze lub urządzeniu Użytkownika, gdy ten odwiedza nasze
Serwisy. Pliki cookie są wykorzystywane w celu usprawnienia działania serwisów
internetowych, a także po to, by dostarczyć nam więcej informacji na temat
doświadczenia Użytkownika związanego z korzystaniem z naszych Usług lub wyświetlać
reklamy lepiej dopasowane do potrzeb Użytkowników.
Dla potrzeb niniejszej Polityki Plików Cookie stosujemy termin „pliki cookie” także
w znaczeniu innych technologii, w tym także identyfikatorów mobilnych, których celem
jest zbieranie informacji na temat sposobu wykorzystywania naszych Usług przez
Użytkownika.
DLACZEGO NASZE USŁUGI WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIE
Pliki Cookie są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkowników oraz
dopasowywania danych historycznych zebranych w trakcie poprzednich wizyt w
Serwisach. Pomagają one analizować, ulepszać oraz zabezpieczać Serwisy, a także
personalizować treści i funkcje, dopasowywać reklamy do potrzeb Użytkowników oraz
mierzyć ich parametry, zarówno w trakcie korzystania z Serwisów, jak i poza nimi.
Choć pliki cookie wykorzystywane przez nas w naszych Serwisach zmieniają się w miarę
jak ulepszamy oraz aktualizujemy nasze Serwisy, można pogrupować je według
przedstawionych poniżej kategorii.
KATEGORIE PLIKÓW COOKIE
❖

❖

Kluczowe/absolutnie istotne pliki cookie – są to pliki cookie niezbędne dla działania
Serwisów. Umożliwiają Użytkownikowi poruszanie się po Serwisach oraz
korzystanie z ich funkcji, jak np. dostęp do chronionych obszarów Serwisów.
Umożliwiają nam weryfikację konta Użytkownika oraz zapobiegają
automatycznemu wylogowaniu Użytkownika podczas przeglądania Serwisu. Jak
sugeruje ich nazwa, są one kluczowe dla funkcji Serwisów, a ich wyłączenie przez
Użytkownika nie jest możliwe.
Analityczne pliki cookie – ten rodzaj plików cookie jest wykorzystywany w celu
poprawy parametrów naszych Serwisów, ale nie są one kluczowe z punktu
widzenia ich funkcjonowania. Śledzą one aktywność Użytkownika w Serwisie,
umożliwiając nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik wykorzystuje oraz
uzyskuje dostęp do naszych Serwisów. Na przykład pomagają nam zrozumieć
oraz
identyfikować
najczęściej
odwiedzane
Serwisy,
przewidywać,

❖

❖

w którym momencie korzystania z Serwisu mogą wystąpić problemy, a także
odnaleźć sposoby na poprawę ich działania. Te pliki cookie nie gromadzą
informacji, po których można rozpoznać Użytkownika, jednak jeśli Użytkownik
założył konto w naszym Serwisie, to informacje zebrane przez nas przy użyciu
analitycznych plików cookie mogą zostać skojarzone z kontem zarejestrowanym
w Serwisie.
Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie umożliwiają zapamiętywanie
podejmowanych przez Użytkownika decyzji (nazwa Użytkownika, język lub region)
oraz udostępniają ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje. Pomagają w
wyświetlaniu Użytkownikowi bardziej adekwatnych opcji oraz dopasowanych do
jego potrzeb treści podczas kolejnej wizyty w Serwisie. Na przykład dzięki
zapamiętaniu informacji o regionie oraz języku, nasze Serwisy mogą być
wyświetlane w lokalnym języku Użytkownika. Możemy także wykorzystywać pliki
cookie w celu zapamiętania oraz odtworzenia preferowanych przez Użytkownika
ustawień wizualnych (jak np. rozmiar czcionki w Serwisie).
Funkcjonalne pliki cookie gromadzą informacje anonimowe; jednak jeśli
Użytkownik założył konto w naszym Serwisie, to informacje zebrane przez nas
przy użyciu funkcjonalnych plików cookie mogą zostać skojarzone z kontem
zarejestrowanym w Serwisie.
Ten typ plików cookie nie jest konieczny dla korzystania z naszych Serwisów,
jednak bez nich niektóre ich funkcje mogą nie być dostępne.
Reklamowe pliki cookie – te pliki cookie są wykorzystywane w celu prezentowania
Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do niego oraz jego
zainteresowań. Są wykorzystywane również po to, by ograniczyć liczbę
wyświetleń danej reklamy oraz ułatwić ocenę efektywności kampanii
reklamowych. Reklamowe pliki cookie gromadzą informacje anonimowe; jednak
jeśli Użytkownik założył konto w naszym Serwisie, to informacje zebrane przy
użyciu
reklamowych
plików
cookie
mogą
zostać
skojarzone
z kontem zarejestrowanym w Serwisie.
USŁUGI PODMIOTÓW TRZECICH

Możemy angażować do współpracy naszych partnerów w celu lepszego zrozumienia
oraz analizowania interakcji Użytkownika z naszymi Serwisami. Firmy te mogą
wprowadzać i kontrolować swoje własne technologie śledzenia, mające na celu
gromadzenie informacji o sposobie korzystania z Serwisów. Nasi partnerzy mogą także
wykorzystywać pliki cookie w celu przesyłania Użytkownikowi powiadomień w ramach
Serwisów.
W ramach naszych Serwisów możemy wyświetlać reklamy i pozwalać naszym
reklamodawcom będącym podmiotami trzecimi na zamieszczanie ich analitycznych
plików cookie na urządzeniu Użytkownika poprzez własne reklamy wyświetlane w

naszych Serwisach. Informacje gromadzone przez pliki cookie wspomnianych podmiotów
trzecich są wykorzystywane w celu określenia, które reklamy w ramach Serwisów
wyświetlać, jak często powinny być one wyświetlane oraz w jakich lokalizacjach
korzystania z Serwisów reklamy działają najskuteczniej.
Nasi partnerzy mogą gromadzić oraz wykorzystywać takie informacje na temat
Użytkownika, jak jego aktywność w ramach Usługi, identyfikator urządzenia, adres MAC,
IMEI, informacje o położeniu geograficznym oraz adres IP.
Nasze polityki nie mają zastosowania do działań podmiotów trzecich i nie regulują
sposobu przetwarzania danych przez te podmioty. By uzyskać informację w jaki sposób
działają nasi partnerzy, w tym w szczególności w jaki sposób przetwarzają dane, prosimy
o zapoznanie się z politykami prywatności naszych partnerów.
Lista
współpracujących
z
nami
partnerów
jest
dostępna
https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/List-of-Partners-1.pdf

tutaj

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Pliki cookie można
zablokować (usunąć lub wyłączyć), w dowolnej chwili odpowiednio konfigurując
ustawienia przeglądarki. Dział „pomoc” większości przeglądarek dostarcza informacji na
temat tego, jak skonfigurować ustawienia, by ta informowała Użytkownika przed
zaakceptowaniem plików cookie lub całkowicie je blokowała.
Podobnie, w większości urządzeń mobilnych możliwe jest wyłączenie funkcji
gromadzenia informacji o położeniu geograficznym przy pomocy urządzenia, poprzez
zmianę ustawień prywatności.
Istnieje możliwość, że niektóre funkcje naszych Serwisów będą niedostępne po
dezaktywowaniu plików cookie.
AKTUALIZACJE
Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę Plików Cookie poprzez zamieszczenie
nowej wersji na stronie internetowej tensquaregames.com. Jeśli dokonamy jakichkolwiek
istotnych zmian, powiadomimy Użytkownika o tym fakcie poprzez zamieszczenie
powiadomienia w Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie. Dalsze korzystanie z Serwisu
po dacie wejścia w życie zmian będzie podlegać zaktualizowanej Polityce Plików Cookie.

