
Polityka Plików Cookies
Strona internetowa REAKTO

INFORMACJE OGÓLNE, DANE KONTAKTOWE

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest REAKTO PSA, adres:
os. Avia 8/54, 31-877 Kraków, NIP: 6751739447, REGON: 387564754, adres e-mail:
contact@reakto.eu,

zwana dalej również „Administratorem”.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak
również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą
Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji
REAKTO PSA, os. Avia 8/54, 31-877 Kraków lub pod adresem e-mailowym
contact@reakto.eu oraz z Inspektorem Ochrony Danych (Bartosz Kosiński) pod
adresem do korespondencji REAKTO PSA, os. Avia 8/54, 31-877 Kraków lub pod
adresem e-mailowym rodo@reakto.eu.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych,
ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na
dbałość z jaką podchodzimy do ochrony danych osobowych, do plików tych
stosowane są środki ochrony przewidziane dla danych osobowych.

DZIAŁANIE PLIKÓW COOKIES

1. Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego
wpływu na Państwa oprogramowanie lub sprzęt. Za pośrednictwem plików



cookies nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub
innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Plik
cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego
pochodzi.

2. Dokładamy wszelkiej staranności, aby używanie w Serwisie pliki cookies były
bezpieczne dla Państwa urządzeń. Korzystanie z plików cookies nie oznacza
pobierania od Państwa informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub
uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa
urządzeniu.

3. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie przy wykorzystaniu danego urządzenia jest
Państwu wyświetlana informacja na temat stosowania plików cookies wraz z
prośbą o wyrażenie zgody na ich stosowanie. W przypadku odmowy wyrażenia
przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność Serwisu
może zostać ograniczona.

DO CZEGO SĄ UŻYWANE PLIKI COOKIES?

1. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do Państwa
preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w tym:

● rozpoznawania urządzeń użytkowników i odpowiedniego wyświetlania
Serwisu;

● poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w
szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

● dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb użytkowników,
zapamiętywania preferencji dotyczących Serwisu (język, jej kolor, układ,
rozmieszczenie treści);

● tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają
zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej
identyfikacji użytkownika;

● zapamiętywania historii odwiedzonych podstron w Serwisie, w celu
rekomendacji treści;

● optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych przez nas usług;
● tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki

sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej
struktury i zawartości;

● dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i
produktów firm trzecich;

● zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

2. Samo przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika.



JAKIE PLIKI COOKIES SĄ UŻYWANE W SERWISIE ORAZ JAK DŁUG SĄ
PRZECHOWYWANE?

1. Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia plików cookies w Serwisie, wyróżniane są
następujące rodzaje tych plików:

● cookies własne – pliki cookies zamieszczane przez nas, związane ze
świadczeniem przez nas usług droga elektroniczną za pośrednictwem
Serwisu;

● cookies zewnętrzne – pliki cookies zamieszczane przez naszych partnerów,
za pośrednictwem Serwisu.

2. Biorąc pod uwagę okres przechowywania plików cookies, w Serwisie
wykorzystywane są następujące rodzaje tych plików:

cookies sesji – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci
przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia przeglądarki. Te pliki
cookies działają zatem podczas Państwa wizyty w Serwisie, po czym są
automatycznie usuwane. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
niektórych funkcjonalności w Serwisie.

cookies trwałe – po odwiedzeniu Serwisu pozostaną na Państwa urządzeniu wraz z
zapamiętanymi informacjami np. o Państwa skonfigurowanym zestawie
komputerowym i przywrócą ustawienia podczas Państwa kolejnych odwiedzin,
przez co użytkowanie Serwisu będzie dla Państwa łatwiejsze.

USUWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym.
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 użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne w Serwisie.

JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI, ABY ZARZĄDZAĆ PLIKAMI
COOKIES BĄDŹ CAŁKOWICIE JE ZABLOKOWAĆ?

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:



Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Interne
t-Explorer-9

Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cooki
e-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae0
9

Safari:

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&


