Polityka dotycząca cookies

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej INFRACERT TSI. W Polityce zostały
opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są
gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do
korzystania ze strony internetowej Administratora. Strona korzysta z cookies, aby ułatwić
użytkownikom korzystanie z witryny oraz tworzyć statystyki strony. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Strona internetowa Infracert TSI, prowadzona pod adresami:
- http://infracert.pl
- http://infracert.com
- http://infracert.eu
- http://infracert.com.pl
- http://infracert.net
(dalej: „Strona”)
wykorzystuje pliki typu cookies. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane
tylko i wyłącznie do celów administrowania Stroną. Nie zabiegamy o identyfikację
użytkowników strony internetowej Infracert TSI.

3. Podmiotem (Administratorem), który za pośrednictwem Strony umieszcza w urządzeniu
końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp, jest INFRACERT TSI sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 32 lok. 3, 03-719 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460475, kapitał
zakładowy w wysokości 143.000,00 zł, NIP: 5272693391, REGON: 146664340. Mogą Państwo
skontaktować się z nami w następujący sposób:
- listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
- przez e-mail: biuro@infracert.com
- telefonicznie: +48 22-300-26-38

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy
korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
b) zapewnienia poprawnego funkcjonowania witryny w tym zapamiętywania ustawień
użytkownika;
c) obsługi formularzy kontaktowych.

5. Dodatkowo Strona gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:
a) liczba wejść/odsłon,
b) kraj,
c) przeglądarka,
d) czas wizyty,
e) strona, z której użytkownik wchodzi na Stronę (źródło).

6. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki
internetowej;
b) „stałe”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
Pełniące następujące funkcje:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Strony, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka, lub
rozmiaru czcionki;
e) pliki cookies związane z generowaniem statystyk i analiz.

7. W obrębie Strony używane są również ciasteczka Google Analytics przedsiębiorstwa
Google LLC. Ciasteczka te używane są w celu analizy statystyk Strony. Dokładny sposób
działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresami:
- https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
- https://policies.google.com/privacy
Użytkownik Strony może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z cookies zewnętrznych
dostawców, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
8. Podstawą prawną wykorzystania ciasteczek jest zgoda na przetwarzanie danych połączonych
z identyfikatorem cookie, wyrażona zgodnie z aktualnym prawem.
9. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
administrowania Stroną. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom
upoważnionym do administrowania Stroną. Na podstawie plików logów mogą być tworzone
statystyki pomocne w administrowaniu.

10. Użytkownicy Strony mogą samodzielnie zarządzać cookies, w tym zablokować te pliki
w dowolnym czasie wybierając w przeglądarce opcję ich odrzucania. Ograniczenia stosowania
plików cookies mogą poskutkować tym, że niektóre funkcje Strony przestaną działać
poprawnie. Ponadto, przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie
cookies.

