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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.

CIASTECZKA (COOKIES)
To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane
przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym
(komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron
internetowych.

Ciasteczka nie służą do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie
jest ustalana czyjakolwiek tożsamość

cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron
internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę
dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi
użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach
nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na
sposób ich działania
nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu
zainstalowanym na tych urządzeniach
domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
jedynie serwerowi, który je utworzył
na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do
serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do
indywidualnych preferencji
Dzięki „cookies” jesteśmy w stanie ocenić realne zainteresowanie naszą stroną , możemy
lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy
korzystają z serwisu oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, możemy
stale udoskonalać swój serwis internetowy czyniąc go jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej
dostosowanymi do Państwa potrzeb.

UWAGA! Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies
pochodzących z portalu we własnym urządzeniu końcowym za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez siebie urządzeniu końcowym.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu 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 portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies
mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na portalu.

GOOGLE ANALYTICS
Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych
udostępnianej przez Google, Inc. („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 cookie 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 korzystał 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 witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej
użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób
i w celach określonych powyżej.

Informacje zbierane w sposób automatyczny nie służą identyfikacji określonej osoby, są
gromadzone w celach statystycznych i pomagają nam ulepszać swoją ofertę.

Pamiętaj, masz prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących
dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
Ponadto, w dowolnym momencie masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Szczegółowo kwestie związane z ochroną danych w związku z
realizacją usług świadczonych przez naszą firmę zamieściliśmy w Regulaminie.


