
POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" 

Alumetal S.A. 

1. Alumetal S.A. nie zbiera za pośrednictwem Serwisu Internetowego żadnych informacji 

w sposób automatyczny, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego 

i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. W większości 

przypadków pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, do której są przypisane, czas ich 

przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

3. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz 

uzyskuje do nich dostęp jest Operator niniejszego Serwisu Internetowego: Alumetal S.A. z siedzibą 

w Kętach, ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty. 

4. Dane użytkownika otrzymane poprzez internetowy serwis korporacyjny Alumetal S.A. 

przeznaczone są wyłącznie na użytek Alumetal S.A. lub spółek zależnych Alumetal S.A. 

5. Administratorem danych jest Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach, ul. Kościuszki 111,  

32-650 Kęty. 

6. Alumetal S.A. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych osobowych oraz zabezpiecza dane przez ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

7. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:  

▪ dopasowania zawartości stron internetowych Serwisu Internetowego do preferencji 

Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności 

pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i wyświetlić stronę 

internetową, która będzie odpowiadała jego indywidualnym potrzebom; 

▪ opracowania statystyk, które pozwolą ustalić, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają 

z Serwisu Internetowego, co umożliwi ulepszanie jego struktury i zawartości; 

▪ zachowania sesji Użytkownika Serwisu (rozpoczętej z momentem zalogowania), dzięki czemu 

Użytkownik Serwisu nie musi na każdej podstronie Serwisu ponawiać czynności logowania  

(tj. wpisywać loginu i hasła).  

8. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: "sesyjne" 

(session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pliki cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, 

opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 



"Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas 

określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  

9. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są poniżej wskazane typy plików cookies: 

▪ "niezbędne" pliki cookies, umożliwiają korzystanie z dostępnych w ramach Serwisu 

Internetowego usług, do których w szczególności zaliczamy uwierzytelniające pliki cookies 

wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;  

▪ Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;  

▪ "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 

stron internetowych Serwisu; 

▪ "funkcjonalne" pliki cookies, zapewniają "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika Serwisu 

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub 

regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony 

internetowej itp.;  

▪ "reklamowe" pliki cookies, gwarantują dostarczanie Użytkownikom Serwisu treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

10. W wielu sytuacjach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo dokonać w dowolnym czasie 

modyfikacji ustawień zaakceptowanych 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 Internetowego. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia plików 

cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części 

niniejszego dokumentu. Dokładne informacje o sposobach i możliwościach obsługi plików cookies 

dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy 

dostępnych w menu przeglądarki. 

11. Alumetal S.A. niniejszym informuje, iż brak zastosowania zalecanych plików cookies może mieć 

znaczenie przy korzystaniu z Serwisu Internetowego. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia 

stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach 

internetowych Serwisu. 

12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą 

być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 



13. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu 

wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób 

uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są 

w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. 

 

Poniżej podajemy linki do instrukcji zarządzania „cookies” dla najpopularniejszych na rynku 

przeglądarek: 

Blokada plików „cookie” w Firefox  

Blokada plików „cookie” w Interent Explorer 

Blokada plików „cookie” w Chrome 

Blokada plików „cookie” w Safari 

Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń mobilnych i aplikacji służących do obsługi 

serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, 

dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookie” zalecamy zapoznanie się ze sposobem 

zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez 

użytkownika przeglądarki. 

 

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

