Polityka Cookies
Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych
na Urządzeniach Użytkowników Strony przez Administratora za pośrednictwem plików Cookies
lub innych podobnych technologii.
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1. Definicje
Wszelkie wyrażenia pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce posiadają znaczenie nadane im poniżej:
•

•
•
•
•

Administrator – Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk,
wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000355315, REGON:
221009292, NIP: 583 310 10 93, adres e-mail: optima@optima.pl; tel. 660 123 123;
Polityka – niniejsza Polityka Cookies;
Strona – strona internetowa działająca pod adresem https://optima.pl;
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony;
Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę Internetową za pomocą Urządzenia lub innego
urządzenia elektronicznego.

2. Czym są pliki Cookies i do czego są nam potrzebne
Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej Twojego
Urządzenia (np. smartfon, tablet, komputer), z którego korzystasz w trakcie przeglądania treści
serwisów internetowych. Jest to powszechnie używana technologia, dzięki której możliwe jest
zapamiętanie ustawień Twojego Urządzenia i wyświetlanie strony Portalu zgodnie z tymi ustawieniami.
Przy każdej kolejnej wizycie Twoja przeglądarka internetowa odsyła zapisane pliki cookie z powrotem
do Portalu, aby rozpoznała ona Twoje ustawienia i preferencje.
Za pomocą Cookies nie gromadzimy informacji, dzięki którym możliwa będzie bezpośrednia
identyfikacja poszczególnych Użytkowników korzystających ze Strony.
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Możemy na Stronie wykorzystywać dwa typy Cookies:
a. sesyjne – pozostają one na Twoim Urządzeniu tylko podczas sesji online, a po zamknięciu
przeglądarki internetowej – znikają;
b. stałe – pozostają na Twoim Urządzeniu po zamknięciu przeglądarki, przez czas, który jest określony
w tego typu plikach. Stałe pliki Cookies są aktywowane za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą
Stronę, dla którego pliki te zostały utworzone.

3. Rodzaje Cookies, jakich możemy używać
Podczas korzystania ze Strony na Twoim Urządzeniu mogą być instalowane następujące kategorie
plików Cookies:
a.

pliki Cookies niezbędne
• ściśle niezbędne do działania Strony
Pliki te są niezbędne do tego, aby pomóc Ci w przeglądaniu naszej Strony, a także
zapewnienia bezpieczeństwa. Bez tych plików Cookies Strona nie działała poprawnie. Pliki
Cookies tego rodzaju nie gromadzą żadnych danych o Tobie. Tego typu pliki przetwarzane
są przez okres do 2 lat.
•

pliki Cookies poprawiające wydajność
Pliki te pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcje
z podstronami internetowymi na naszej Stronie, dostarczając informacji o odwiedzanych
obszarach, czasie spędzonym na danej stronie oraz wszelkich napotkanych problemach,
takich jak komunikaty o błędach. Pomaga to nam poprawić wydajność Strony.

Tych Cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ich ustawieniami. Można jednak ustawić
swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te Cookies, ale wówczas niektóre elementy Strony mogą
nie działać lub działać nieprawidłowo. Te Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

4. Możliwości określania warunków przechowywania i ustawienia preferencji Cookies
na Urządzeniu, z którego korzystasz
Możesz w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania
oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach
komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są w instrukcjach użytkowania Twojego
Urządzenia lub przeglądarki z której korzystasz, np.:
▪
▪
▪
▪
▪

Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Opera
Edge
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Możesz w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory Cookies korzystając z narzędzi
Twojego Urządzenia, za pośrednictwem którego przeglądasz Stronę.

5. Wymagania Strony
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Twoim Urządzeniu może spowodować
nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony, np. jej nieprawidłowe wyświetlanie na Twoim
smartfonie.

6. Logi Systemowe
Gromadzone w dziennikach logów systemowych dane mogą obejmować wyłącznie informacje
technologiczne (np. ilość wejść na stronę, daty i adresy IP). Informacje te są wykorzystywane tylko
i wyłącznie do wewnętrznych celów statystycznych oraz do administrowania serwisem i w żadnym
wypadku nie pozwalają na identyfikację Użytkownika Strony.

7. Zmiany w Polityce Cookies
Dążymy do ciągłego rozwijania naszych usług i w związku z powyższym mogą ulec zmianie zasady
określone w Polityce. O zmianach zostaniesz przez nas poinformowany.
Aktualna treść Polityki jest publikowana na naszej stronie https://optima.pl/polityka-cookies/
Jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z Polityką, zapraszamy do kontaktu pod
adresem e-mail: optima@optima.pl lub w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych
osobowych: iod@optima.pl
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