POLITYKA COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MOBILNYCATERING.PL

§ 1. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte zostaną poniższe pojęcia pisane dużą literą, należy przez nie
rozumieć:
1) Cookies/pliki Cookies - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze
Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
2) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL:
www.mobilnycatering.pl;
3) Usługodawca – ALTCONNECT sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Juliusza Słowackiego 3337, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000615780, NIP: 9930659933, kapitał zakładowy 50.000,00
zł;
4) Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu.
§ 2. PLIKI COOKIES
1. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta
z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane są
w celu:
1) ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
2) późniejszego skojarzenia Użytkowników w przypadku ponownego połączenia Serwisu
z urządzeniem na którym zostały zapisane;
3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych
potrzeb Użytkownika.
2. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu
wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
1) „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
2) „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. MECHANIZM DZIAŁANIA COOKIES W SERWISIE
1. Nasza witryna wykorzystuje podstawowe pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów.
Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika - nasz
serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Większość
przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika.
2. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej.
3. Wyłączenie informacji Cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów
Serwisu. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa,
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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 stosowanej
przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
4. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej
przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
V. Dodatkowe informacje
W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom
bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa
urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w
szczególności od dostawców takich jak: Google, Facebook w celu umożliwienia Państwu skorzystania
z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady
korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku, z czym ze względów
bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem
dotyczącym polityki prywatności.
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