Polityka cookies
1. Https://soltec.pl/ wykorzystuje pliki cookies.
2. Pliki cookies to dane informatyczne (pliki tekstowe), zapisywane przez nasze serwery na
urządzeniu końcowym użytkownika (np. laptopie, komputerze, telefonie), które to mogą
zostać odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tym urządzeniem końcowym.
3. Https://soltec.pl/ wykorzystuje poniższe pliki cookies:
▪ Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika jedynie do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci urządzenia.
▪ Cookies stałe - pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu usunięcia
lub zmiany ustawień. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia
nie powoduje ich usunięcia.
4. Administrator wykorzystujemy pliki cookies w celu:
▪ uwierzytelniania Klienta w Https://soltec.pl/ i utrzymania sesji Klienta,
▪ tworzenia statystyk pozycjonowania w przeglądarkach internetowych https://soltec.pl/
pozwalających optymalizowanie jego użyteczności,
▪ dostarczenia Klientom Https://soltec.pl/, spersonalizowanych treści reklamowych,
▪ konfiguracji i dostosowania zawartości strony Https://soltec.pl do indywidualnych
preferencji użytkownika (np. rozpoznanie urządzenia Klienta, analiza i badanie
oglądalności, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta, ),
▪ zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Https://soltec.pl/.
5. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie
przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania, co może mieć jednak
wypływ na niektóre funkcjonalności Https://soltec.pl/. 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 Https://soltec.pl/. Użytkownik może również w
każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa.
6. Brak zmiany ustawień przeglądarki lub wyłączenia możliwości zapisywania plików
cookies poczytuje się za zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie na komputerze.
7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Administrator korzysta także z zewnętrznego oprogramowania analitycznego, w tym
Google Analytics oraz Google Ads, umożliwiającego zbieranie danych o
użytkownikach. Dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany i zbiorczy. Oznacza to,
że nie identyfikują osób odwiedzających stronę Https://soltec.pl/. Administrator gromadzi
tylko takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Https://soltec.pl/, sposób
zachowania się na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, IP oraz domenę,
dane geograficzne.
9. Administrator nie odpowiada ze przetwarzanie danych przez firmę Google - właściciela
narzędzia analitycznego Google Analytics oraz Google Ads, więc zaleca zapoznanie się z
polityką ochrony prywatności firmy Google aby poznać zasady korzystania z plików
cookie wykorzystywane w statystykach przez Google Analytics oraz Google Ads:
(https://policies.google.com/privacy?hl=pl).
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Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujących u innych
administratorów. Administrator jednak zaleca aby po przejściu na inne strony zapoznać się
z funkcjonującymi na nich politykami prywatności.
Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu. Ostatnia
aktualizacja niniejszego oświadczenia miała miejsce dnia 3.02.2020r.

