POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.STACOM.PL
1. Informacje ogólne.
1.
2.
3.
4.
5.

Operatorem Serwisu jest www.stacom.pl
Serwis nie posiada i nie prowadzi formularzy rejestracyjnych, z których byłby gromadzone dane
o użytkowniku.
Serwis nie zawiera reklam innych firm.
Serwis nie korzysta z funkcji oferowanych przez Google Analytics
Serwis zbiera następujące informacje użytkowniku:
a. w przypadku użytkowników, którzy indywidualnie otrzymają dane (login, hasło) do Strefy Klienta gromadzone są
następujące informacje: przydzielony login użytkownika, data i czas logowania, adres IP komputera/routera z którego
nastąpiło połączenie, nr sesji. Informacje te gromadzone są jedynie w celu kontroli dostępu do danych i funkcjonowania
panelu.

3. Informacja o plikach cookies.
1.

Serwis internetowy zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających ją internautów. Dzieje się tak ponieważ pliki cookies:
- pozwalają poprawić szybkość działania strony
- umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie
- pozwalają gromadzić dane statystyczne
- pozwalają gromadzić dane służące wyświetlaniu reklam

2.

Na swoje potrzeby stosujemy pliki cookies tylko

w dwóch pierwszych przypadkach. Ponieważ na naszym serwisie

internetowym nie wyświetlamy żadnych reklam, również żadne informacje na ten temat nie są zbierane przez pliki cookies.
3.

4.

5.

6.

7.

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na
witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich:
- Mozilla Firefox
- Microsoft Internet Explorer
- Chrome
- Opera
- Safarii
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.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w
tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików
cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych
do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub
czasie pozostawania na danej stronie.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies
niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych
przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

4. Logi serwera.
1.
2.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane
wyłącznie w celu administrowania serwisem www oraz do rozwiązaywania problemów technicznych funkcjonującej strony
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e.

3.
4.

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu
nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.
1.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z
prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

