
 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Serwis www.techekspert.pl nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych 
w plikach cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są 
w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich 
na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer. 

3. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich 
dostęp jest operator Serwisu: KALITA PAWEŁ Tech-Ekspert Południe, ul. W. Grabskiego 14, 37-450 Stalowa 
Wola. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
4.1. przystosowanie treści strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika, a także optymalizacja używania 

strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają określić urządzenie Użytkownika Serwisu i zgodnie z nim 
wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

4.2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony 
internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są 
to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, 
opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe są 
to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików 
lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. W wielu przypadkach programy służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) 
domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy 
Serwisu mogą dokonać w każdej chwili zmiany ustawień stosujących się do plików cookies. Ustawienia te mogą 
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, żeby uniemożliwić automatyczną obsługę plików cookies 
w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować każdorazowo o ich zamieszczeniu w urządzeniu 
Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są 
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą oddziaływać na niektóre funkcje 
dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

8. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

 


