POLITYKA PRYWATNOŚCI
W serwisie www.lozaszydercow.com możemy stosować pliki „cookies”. Masz prawo w każdej
chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia
plików „cookies” w swojej przeglądarce.
Niniejsza „Polityka Prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych,
którymi administruje firma Simple Solution Łaba, Gałaszek, Tracz Sp. J. z siedzibą w Krakowie
przy ul. Tadeusza Romanowicza 4/521, mogą być używane pliki „cookies” oraz w jaki sposób
użytkownik ma prawo określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie z tej strony
wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Prywatności.

Czym są pliki „cookies”?
Ciasteczka (z ang. cookies) to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe o niewielkim
rozmiarze, które są wysyłane przez serwer odwiedzanej strony internetowej i zapisywane na
urządzeniu, z którego korzystamy w momencie jej przeglądania. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z
serwisów internetowych, których zawartość w postaci treści, zdjęć jak również reklam jest lepiej
dopasowana pod kątem indywidualnych oczekiwań użytkownika.
Co zyskujemy z plikami „cookies”?
Dzięki zapisanych w plikach "cookies" informacjach, dowiadujemy się więcej o upodobaniach
naszych użytkowników, dlatego możemy udoskonalać swoje serwisy czyniąc je lepiej
dopasowanymi do Twoich potrzeb.
Przykładowe zalety plików „cookies”:
- Zapamiętują nasze odwiedziny na stronie i wybrane jej preferencje jak np. język
- Pomagają w dostarczaniu spersonalizowanej zawartości serwisu
- Pozwalają na korzystanie z kont w serwisach
- Umożliwiają pominięcie konieczności każdorazowego rejestrowania się
- Pozwalają na dokonywanie zakupów on-line
Pliki „cookies” możemy stosować w celu:
- Konfiguracji serwisu: umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie
- Uwierzytelniania: umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu
witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
- Reklamy: umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników
- Analizy i badania zachowań użytkowników: umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników,
które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Jakie pliki „cookies” możemy stosować?
Na swoich stronach internetowych możemy stosować kilka rodzajów plików „cookies”:
- Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym
użytkownika: możemy stosować zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas
korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i
pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
- Ze względu na pochodzenie wystawcy: możemy stosować zarówno własne pliki „cookies”, jak i
dopuszczamy możliwość stosowania zewnętrznych plików „cookies”, pochodzących od podmiotów,
z którymi współpracujemy, takich jak Google oraz od podmiotów realizujących dla nas kampanie

reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od
partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o
zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach
internetowych naszych partnerów:
Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
- Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika: najczęściej możemy stosować pliki
„cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie
polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia
zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane
osobowe konkretnego użytkownika.
Zarządzanie plikami „cookies”
Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików
„cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. W zgodzie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki
po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.
Użytkownik może w każdej chwili zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia
zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Proszę pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre
sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.
Gromadzenie innych danych
Na naszych serwerach możemy przechowywać także inne dane niż te, które pozyskujemy z
wykorzystaniem plików cookies. Te dane to przede wszystkim adresy IP, z których użytkownicy
przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Możemy przechowywać także czas nadejścia
zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa
przeglądarki. Dodatkowo, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego
serwisu z innej strony internetowej to możemy zbierać informację o adresie URL, z którego
nastąpiło przekierowanie.
Wykorzystywanie danych
Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości
administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących
sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane
osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

