POLITYKA COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII
DEFINICJA COOKIES
Ciasteczka (ang. cookies) to małe pliki zawierające liczby lub litery, przechowywane w urządzeniach
użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji (komputer, tablet, telefon
komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do Internetu). Cookies wykorzystywane są dla
zapewnienia przyjaznego korzystania z naszego Serwisu poprzez zapamiętywanie Twoich preferencji.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat cookies, informacje podane w łatwy i przystępny sposób,
znajdziesz pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl.
DLACZEGO UŻYWAMY COOKIES ?







Zarządzamy w ten sposób Twoimi preferencjami i usprawniamy funkcjonowanie naszego
Serwisu.
Tworzymy bezpieczne wirtualne środowisko dla Użytkownika Serwisu, wykrywając działania
sprzeczne z prawem tzw. fraudy.
Analizujemy dostępność naszego Serwisu, sposoby jego wykorzystania, oraz jego wydajność.
Wykorzystujemy te informacje aby utrzymywać Waszą sesję po zalogowaniu się do systemu,
dzięki czemu nie ma potrzeby na każdej podstronie witryny wpisywać loginu i hasła.
Tworzymy anonimowe statystyki, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystacie z
witryny internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
W celach reklamowych i marketingowych, które służą Nam do identyfikowania, które usługi
albo produkty, użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlania reklam najtrafniej
dopasowanych do Waszej aktywności na naszych witrynach internetowych.

RODZAJE UŻYWANYCH PRZEZ NAS COOKIES
W zależności od kontekstu lub produktu używamy plików cookies i podobnych technologii, do różnych
celów takich jak:
1. Przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika. Cookies stałe (persistent cookies) – ten
rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany
zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i
preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę na naszym Serwisie wygodniejszą. Na
przykład, dzięki cookies ponowne logowanie będzie łatwiejsze/szybsze.
2. Funkcjonalność. Cookies sesyjne (session cookies) – ten rodzaj cookies pozwala nam śledzić
działania Użytkowników podczas sesji przeglądania i użytkowania, aby uzyskać dostęp do
witryny i jej funkcji. Są one niezbędne do nawigacji na naszej stronie i korzystania z jej
funkcjonalności. Sesja przeglądarki rozpoczyna się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki
i kończy po zamknięciu. Cookies sesyjne są tworzone tymczasowo, więc po zamknięciu
przeglądarki wszystkie pliki cookies sesji są usuwane.
3. Multimedia. Cookies odtwarzaczy mulimedialnych (mulitimedia player session cookies) – pliki
cookies odtwarzacza flash – na czas trwania sesji.
4. Zabezpieczenia. Cookies bezpieczeństwa (security cookies) – ten rodzaj cookies, pozwala nam
wykrywać nadużycia w zakresie uwierzytelniania.
5. Statystyki. Cookies monitorujące – ten rodzaj cookies, służy monitorowaniu ruchu na naszej
stronie internetowej tj. analizie danych, w tym cookies Google Analytics, które służą analizie
prowadzonej przez Googla w zakresie sposobu korzystania przez użytkowników z naszego
Serwisu. Korzystamy z nich w celu tworzenia statystyk i raportów funkcjonowania Serwisu. W

przypadku, kiedy chcielibyście uzyskać więcej informacji o sposobie działania powyższych
cookies, zajrzyjcie na stronę www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
6. Reklama. Cookies reklamowe–ten rodzaj cookies, wykorzystujemy do celów marketingowych,
w tym w celu kierowania do Użytkowników reklamy behawioralnej;
7. Lokalizacja. Ten rodzaj cookies umożliwia dostosowanie wyświetlanych informacji do
lokalizacji Użytkowników.
COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH I WTYCZKI PLUG - INS
Na naszych stronach umieszczane są cookies zewnętrzne tzw. third-party cookies. Zewnętrzne pliki
cookies to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami.
Zewnętrzne pliki cookies stosowane przez nasz Serwis służą do:




Połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować
informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na
innych stronach internetowych.
Dostarczania firmom analitycznym danych o zachowaniu Użytkowników.
Dostarczania dostawcom reklamowym informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych
użytkowników, dzięki którym agencje mogą prezentować użytkownikom reklamy dopasowane
do ich zainteresowań.

Nasz Serwis wykorzystuje także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków
”Udostępnij” w serwisie Facebook, Twitter, Linkedln, YouTube, Google+. Za pomocą tego przycisku
możesz udostępnić nasze artykuły lub inne informacje w serwisach podmiotów trzecich, pod
warunkiem, że jesteś zalogowany w tych serwisach. Podmioty trzecie mogą być w stanie połączyć
Twoją aktywność w naszym Serwisie z kontem, które posiadasz w ich portalach. Dlatego prosimy, abyś
przed kliknięciem w przycisk „Udostępnij” uważnie zapoznał się z politykami prywatności
podmiotów trzecich.
Facebook
Spółka umieszcza na stronach swoich serwisów przyciski Lubię to, Rekomenduj/Podziel się oraz funkcję
Dodaj komentarz powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach
umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to, komentując
lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym
obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się na
http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
Youtube
Spółka osadza na stronach swoich serwisów www klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym
celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube.
YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony
prywatności, które są dostępne na http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Twitter
Spółka umieszcza na stronach swoich serwisów przyciski dodawania wpisów na Twitterze, które są
powiązane z serwisem Twitter. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod
odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym
obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Twitter. Z zasadami tymi można zapoznać się na
https://twitter.com/privacy

Google+
Spółka umieszcza na stronach swoich serwisów przycisk +1 powiązany z serwisem Google+. W tym celu
w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Google+.
Używając przycisku +1 użytkownik loguje się w serwisie Google+, w którym obowiązują zasady ochrony
prywatności firmy Google. Zasady dostępne są na http://www.google.com/intl/pl/policies/
Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub
aplikacji naszych partnerów biznesowych. Pamiętaj, że strony internetowe innych podmiotów również
mogą wykorzystywać cookies. Nie mamy wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie
jesteśmy odpowiedzialni za cookies, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik
lub aplikację, pamiętaj, że każda z nich ma własną politykę cookies. Z tego powodu przed korzystaniem
z innych witryn internetowych zapoznaj się z ich polityką prywatności.
ZGODA UŻYTKOWNIKA NA COOKIES
Kontynuując nawigację w tej witrynie bez zmiany ustawień plików cookie, wyrażasz zgodę na używanie
i deponowanie tych plików cookies na swoim urządzeniu. Masz możliwość sprzeciwienia się użyciu tych
plików cookies poprzez modyfikację parametrów. Standardowo oprogramowanie służące do
przeglądania stron internetowych, domyślnie umożliwia umieszczenie cookies na Waszym 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 końcowe. W ten sposób możesz również wykorzystać parametry ustawień zarządzając
zgodą na deponowanie cookies przez naszych partnerów biznesowych i innych tzw. osób trzecich.
ODMOWA I USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Jak wyłączyć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce ? Dowiesz się poniżej w zależności
od rodzaju używanej przez Ciebie przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.






Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Safari
Android:
Należy wejść w Ustawienia -> Aplikacje -> odszukać daną aplikację i w obrębie tej aplikacji poszukać
miejsca, gdzie zarządza się pamięcią i kliknąć komendę „wyczyść pamięć” (może to się to też nazywać
pamięcią podręczną lub cache) lub kliknąć komendę „wyczyść dane aplikacji”. Cache czy pamięć
podręczna oznacza wszystkie dane, które mają przyspieszyć działanie aplikacji, np. pobrane zdjęcia itp.
Dane aplikacji to z kolei wszystkie dane i ustawienia (także dane logowania), które w pamięci zostały
zapisane.
Inne urządzenia mobilne:
iOS (Safari)
Windows Phone
Blackberry

Polecamy również portal : http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/
Przypominamy, że wtyczki do udostępniania informacji z naszej strony za pośrednictwem portali
społecznościowych mogą też przekazać Państwa dane. Jeżeli nie wyrażacie na to zgodę prosimy aby
nie używać tych funkcji.
ZMIANA POLITYKI PLIKÓW COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII
ATMOTERM S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub aktualizacji niniejszych zasad
dotyczących plików cookies w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Zachęcamy użytkowników do
zapoznania się z niniejszymi zasadami dotyczącymi plików cookies przy każdym użyciu, aby być na
bieżąco informowanym o wszelkich zmianach.
DANE KONTAKTOWE
W celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym pomocy w realizacji Twoich praw, zachęcamy do
kontaktu i w tym celu prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego na naszej stronie lub pod
adresem e-mail office@atmoterm.pl

