P O L I T Y K A P R Y WAT N O Ś C I
Każdego Użytkownika niniejszej witryny internetowej obowiązuje aktualna Polityka prywatności. Korzystanie
w każdej formie z serwisu oznacza akceptację poniższej Polityki prywatności. Właścicielem i administratorem
strony internetowej jest firma: „USCOM” 93-367 Łódź, Polska ul. Okręgowa 12/4,
mail: biuro@ucm.pl, tel. +48 501 428 467, www: www.ucm.pl
1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika żadnych Danych
Osobowych.
2. W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta ze strony, mogą zastać pozyskane dane identyfikacyjne
urządzenia, parametry przeglądarki, numer IP komputera, oraz informacje związane bezpośrednio z
przeglądaniem zawartości stron takie jak otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych
odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach
statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z serwisu, nie są to informacje
służące do bezpośredniej identyfikacji Użytkownika.
COOKIES
1. Na naszej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które zapisywane są każdorazowo przez serwer na urządzeniu – przeglądarce z której
korzysta Użytkownik. Możliwe jest także używanie technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików
cookies. Zapisywane pliki cookies zawierają zazwyczaj: unikalny numer, czas przechowywania ich na
urządzeniu Użytkownika, nazwę serwisu z którego pochodzą.
2. Pliki ciasteczek wykorzystywane są w następującym celu: dostosowania zawartości strony do
preferencji Użytkownika, pozwalają one na identyfikację urządzenia – przeglądarki Użytkownika i
przedstawienie strony dostosowanej do jego preferencji, tworzenia statystyk, pozwalających na poprawę
zawartości i struktury strony
3. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujących partnerów.
4. Stosujemy pliki cookies o następujących rodzajach i funkcjach: zapewniające bezpieczeństwo i
wykrywające nadużycia, uwierzytelniające, zbierające informacje o sposobie użycia stron WWW,
zapamiętujące ustawienia i personifikujące wygląd interfejsu Użytkownika
5. Zamieszczane przez serwer pliki cookies można podzielić na dwa rodzaje: pliki sesyjne, które są
tymczasowe i pozostają w urządzeniu Użytkownika tylko do czasu wylogowania się ze strony lub
zamknięcia przeglądarki internetowej, pliki stałe, które pozostają w urządzeniu Użytkownika do
momentu ich ręcznego usunięcia lub do daty określonej w parametrach danego pliku cookies.
6. Oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych domyślnie zezwala na
przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika, w każdej chwili ustawienia te mogą zostać
zmienione przez Użytkownika. Możliwe jest całkowite zablokowanie ich pobierania lub wymuszenie
informowania o każdorazowym zapisywaniu tych plików na urządzeniu. Użytkownik może również
samodzielnie usunąć pliki z przeglądarki której używa.
Informacje szczegółowe na temat plików cookies ( ciasteczek ) i zmiany ustawień w poszczególnych
przeglądarkach dostępne są między innymi na poniższych stronach:
•
•
•
•
•

przeglądarka Chrome
przeglądarka Firefox
przęglądarka Intetrne Explorer
przeglądarka Opera
przeglądarka Safari

