Polityka Prywatności - Pliki Cookie

Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna.
Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin stron
serwisów internetowych prowadzonych przez PROFI Spółka Akcyjna.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający
administratora w jego działalności.
Administrator –Administratorem jest PROFI Spółka Akcyjna, ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad
Prosną, numer NIP: 5252658055, numer REGON: 364374804.

Pliki z logami
Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach
logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host),
Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub
Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego
serwisu.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW
Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste
ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do
niektórych funkcji serwisu czy pól formularzy.
Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę.
Niektórzy z tych reklamodawców mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory
WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie
reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której
korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to
używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów
w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które
odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza
strony kucharskie).
Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach
naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią
opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może
jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można
między innymi zalogować się do for oraz tworzenia i logowania do własnych kont.
Cookies - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane
na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej
Administratora.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp
do strony internetowej Administratora.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą
być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną.

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES:
Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies. Informacje
zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji
działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki
czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji
Użytkownika.
Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników
korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń
Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane
z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO
COOKIES:
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego
urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia
Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą

ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 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 Cookies
na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej Administratora.

