Polityka cookies Sklepu www.klimatop.pl
1.

Serwis www.klimatop.pl („Serwis”) korzysta z technologii plików cookies.

2.
Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, a w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika Serwisu („Użytkownik”) i są przeznaczone do korzystania ze strony
internetowej Serwisu.
3.
Ciasteczka pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
4.
W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
• Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa
przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia
plików cookies przez Użytkownika;
• Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji,
tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki
internetowej, która wyświetla stronę www;
• Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela;
• Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty
zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.
5.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

1)
identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są
zalogowani;
2)
zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych
logowania do Serwisu;
3)
utrzymywania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4)
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
6.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator danych osobowych wprowadzanych do
Serwisu, tj. KLIMA-TOP Andrzej Czekajewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Agatowej
15, 03-680 Warszawa, NIP 1131401289, REGON 015660383 („Administrator”).
7.
Za pomocą plików cookies są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe
Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji
Użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
8.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także

automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
9.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępu na stronie internetowej Serwisu.
10.
Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w
warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania
Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług
hostingowych.
11.
Przeglądane przez Użytkownika zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Ponadto zapisowi mogą podlegać:
1)
czas nadejścia zapytania,
2)
czas wysłania odpowiedzi,
3)
nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4)
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5)
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
6)
informacje o przeglądarce Użytkownika,
7)
Informacje o adresie IP.
12.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
13.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem.

