POLITYKA PRYWATNOŚCI
Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych
technologii w urządzeniu końcowym użytkownika oraz mającym do nich dostęp jest spółka Alfa Plaza Sp.
z o.o., ul. Myśliwska 116, 80 – 175 Gdańsk, nr KRS 0000110912, REGON 192741612, NIP 5862084977 (dalej
Operator).
Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, serwis w sposób zautomatyzowany zbiera tylko informacje zawarte
w plikach cookies. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową
Operatora.
Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, wysyłanymi przez serwis
internetowy i zapisywanymi na urządzeniu użytkownika końcowego. Są one przechowywane w celu
gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania ze stron
internetowych przez ich użytkowników.
Technologia plików cookies nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach niniejszego serwisu. Pliki stosowane na stronie internetowej nie przechowują żadnych
danych osobowych ani innych informacji, pozwalających na identyfikację użytkowników strony internetowej.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być również zamieszczane i zbierane przez
podmioty współpracujące z Operatorem, a świadczące usługi analityczne lub dostarczające narzędzia
analityczne, a także reklamodawców.
Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
• dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania z niej – pliki cookies pozwalają dostosowywać wyświetlanie strony internetowej w sposób
dostosowany do jego potrzeb,
• tworzenia statystyk umożliwiających zrozumienie sposobu korzystania ze strony internetowej przez
użytkowników, co umożliwia dostosowanie strony internetowej do potrzeb użytkowników,
• prezentacji reklam dostosowanych do potrzeb użytkownika.
Operator serwisu wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
• sesyjne – tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym (przeglądarce internetowej) do
czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
• stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez określony czas ustalony w ustawieniach plików
cookies przez Operatora lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
• zewnętrzne – umieszczane przez dostawców usług współpracujących z właścicielem strony
internetowej, w tym reklamowe (umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych lepiej
dostosowanych do ich zachowań oraz zainteresowań) i statystyczne (służące do prowadzenia
statystyk obejmujących korzystanie ze stron internetowych oraz aplikacji).
Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym jedynie w przypadku, gdy przeglądarka
internetowa na to pozwala. Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmian w ustawieniach swojej
przeglądarki i zablokować możliwość zapisywania plików cookies, a także może uzyskać informacje o ich
umieszczaniu na swoim urządzeniu. Zasady szczegółowej konfiguracji przeglądarek można znaleźć na
stronach ich wydawców, m.in. Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Google Chrome.
1. https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies?&mobile=0
2. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
3. https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
4. https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej możliwości wykorzystywania plików cookies
i podobnych technologii podczas korzystania ze stron internetowych zarządzanych przez Operatora może
ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z ich pełnej funkcjonalności.
Wszelkie zmiany w niniejszej polityce prywatności będą odpowiednio modyfikowane niezwłocznie po
wprowadzeniu zmian.

