Polityka prywatności
Polityka prywatności strony www.elektromeg.pl
Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w skrócie RODO informujemy, że niniejsza polityka
prywatności jest
rozporządzenia.

zgodna

z

przepisami

wynikającymi

ww.

1. Informacje ogólne
Operatorem strony www.elektromeg.pl jest:
ELEKTROMEG Sp. z o.o.
33-100 Tarnów
ul.Towarowa 11
tel. (14) 626-47-25
fax. (14) 626-47-25 wew. 28
Sposób pozyskiwania informacji o użytkownikach odwiedzających
stronę www.elektromeg.pl, na stronie używane są następujące
narzędzia:
Pliki cookies (tzw. ”ciasteczka”).
Narzędzie Google Analytics.
Narzędzie google map i przekierowania na zewnętrzny
podmioty m. in. facebook, youtube, google+
Logi serwera www.
2. Informacja szczegółowe.:
Strona www.elektromeg.pl korzysta z plików cookies. Pliki
cookies (tzw. ”ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na
dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Rodzajem
wykorzystywanych cookies są pliki cookies sesyjne. Zawartość
plików cookies nie pozwala na identyfikację poprzez dane
osobowe użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są
przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników ww.
strony
www.
Dodatkowe
informacje
o
cookies:
http://wszystkoociasteczkach.pl/
Narzędzie Google Analytics, które zainstalowanie jest na
stronie internetowej www.elektromeg.pl, śledzi ruch
użytkowników na wszystkich podstronach przy pomocy
plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego
narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą
jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia
użyteczności witryny. Dane zebrane przez narzędzie
Google analitics przechowywane są przez 14 miesięcy.
Na stronie www.elektromeg.pl mogą znajdują się
przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług
innych firm, m.in.: Facebook, Google+, mapy (Google
Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji
może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do
ww. zewnętrznych podmiotów.
Serwer www operatora, automatycznie zapisuje dane takie
jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i
godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane
urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język
przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Logi serwera
przechowywane są przez czas określony 3 miesiące, dane w
nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami
uprawnionymi do administrowania serwerem www.
3. Blokowanie narzędzi:
Pliki Cookies. W wielu przypadkach przeglądarki służące
do przeglądania stron internetowych domyślnie

dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym
Użytkownika.
Użytkownicy
strony
www.elektromeg.pl w każdym czasie mogą dokonać zmiany
ustawień w przeglądarce, które dotyczą plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie,
może
zmienić
ustawienia
swojej
przeglądarki
internetowej. Może również opuścić obecną stronę
(zamknąć jej okno w przeglądarce). Brak zmiany
ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików
cookies.
Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:
Internet Explorer,
Google Chrome,
Firefox Mozilla,
Opera,
Safari.
Google Analitics. Użytkownik może zablokować możliwość
monitorowania
jego
obecności
na
stronie
www.elektromeg.pl poprzez zainstalowanie dodatku do
swojej przeglądarki. Dodatek blokuje narzędzie Google
analitics.
Link
do
pobrania
dodatku.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

