Polityka cookies
Niniejsza Polityka cookies określa zasady korzystania SUPRAVIS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul.
Nowotoruńska 56, 85-840 Bydgoszcz („Administrator”) z plików cookies na stronie internetowej.

Pliki cookies
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Strony internetowe Administratora używają plików cookies do śledzenia sposobu korzystania
ze strony. Pliki cookies to małe pliki danych, które portal internetowy pozostawia na komputerze,
tablecie lub smartfonie podczas wizyty na danej stronie. Za pomocą plików cookies portal
internetowy może „zapamiętywać” niektóre dane wejściowe i ustawienia (np. login, język,
wielkość czcionki i inne preferencje) na pewien okres czasu, a użytkownik nie musi ponownie
wprowadzać tych parametrów podczas ponownej wizyty lub korzystania z portalu.

Cookies „analityczne”
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Administrator wykorzystuje tzw. cookies analityczne, w celu poprawy jakości usług na stronie
internetowej. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty, świadczące na jego rzecz
usługi analityczne i statystyczne, korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub
uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu
końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu
obejmują pliki cookies Google Analytics służące do analizy sposobu korzystania ze strony
internetowej przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania
strony internetowej.

Zarządzanie ustawieniami cookies
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Serwisowe pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są
automatycznie instalowane w urządzeniu użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do
świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) –
użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać ze
strony internetowej.
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Analityczne pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez Administratora. Użytkownik
może udzielić Administratorowi zezwolenia na instalację analitycznych plików cookies poprzez
wyrażenie zgody.
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Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych plików cookies poprzez kliknięcie
przycisku „Akceptuj wszystkie pliki cookie” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę
internetową. Wówczas Administrator będzie uprawniony do instalacji analitycznych plików
cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez użytkownika (w
przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).
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Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych analitycznych h plików cookies.
W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na banerze pojawiającym się
po wejściu na stronę internetową i wybrać pliki cookies, na których instalację użytkownik chce
wyrazić zgodę. Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. W tym celu

użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć pod poniższymi linkami:


Microsoft



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



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



Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html



Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
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W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj i danego
dostawcę plików cookies (w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z
ustawieniami przeglądarki) Administrator nie instaluje tego rodzaju plików cookies na
urządzeniu końcowym użytkownika lub zaprzestaje korzystania z nich.

Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanieplik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b857b9-2a946a29ae09

