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1 Wstęp
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dostępu do informacji w postaci tzw. plików cookies,
umieszczanych i przechowywanych na urządzeniach użytkowników, którzy korzystają z usług serwisu
tsop.pl świadczonych drogą elektroniczną przez ULTREC Tomasz Warsztocki, z siedzibą w
Pruszkowie, ul. Ryszarda 31, kod pocztowy 05-800.
Celem dokumentu jest m.in. poinformowanie użytkowników korzystających z usług witryny tsop.pl
świadczonych drogą elektroniczną o zakresie i regułach przechowywania danych informatycznych na
komputerach nawiązujących połączenia z witryną.

2 Definicje
W treści niniejszego dokumentu poniższe terminy oznaczają odpowiednio:

2.1

Administrator
- oznacza firmę ULTREC Tomasz Warsztocki, NIP PL5341077087, z siedzibą w Pruszkowie (kod
pocztowy 05-800) przy ulicy Ryszarda 31, która świadczy usługi drogą elektroniczną, umieszczone
pod adresem internetowym tsop.pl. Usługi tsop.pl uzyskują dostęp do przedmiotowych plików cookies
na urządzeniach połączonych klientów.

2.2

Cookies
- oznacza niewielkie zbiory danych informatycznych, zazwyczaj w postaci plików tekstowych, które
są zapisywane i przechowywane na urządzeniach użytkowników, za pośrednictwem których
korzystają oni ze stron internetowych tsop.pl.

2.3

Cookies Administratora (Cookies Własne)
- oznacza Cookies tworzone, zapisywane i odczytywane przez Administratora w celu świadczenia
usług serwisu tsop.pl droga elektroniczną.

2.4

Cookies Zewnętrzne (Cookies Partnera)
- oznacza Cookies tworzone, zapisywane i odczytywane bezpośrednio przez partnerów
Administratora, z którymi współpracuje on w celu świadczenia usług serwisu tsop.pl drogą
elektroniczną.

2.5

Serwis TSOP
- oznacza zbiór stron internetowych i programów serwerowych, będących pod kontrolą
Administratora, i realizujących usługi internetowe tsop.pl w warstwie informatycznej.

2.6

Urządzenie
- oznacza urządzenie elektroniczne wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron
internetowych, za pośrednictwem którego użytkownik końcowy uzyskuje dostęp do
Serwisu TSOP.
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2.7

Użytkownik
- oznacza podmiot korzystający z usług Serwisu TSOP świadczonych drogą elektroniczną za
pośrednictwem Urządzenia znajdującego się po kontrolą tego podmiotu.

3 Rodzaje i funkcje cookies w Serwisie TSOP
3.1
Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celach zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości
usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym dostosowywania funkcjonalności Serwisu TSOP do
indywidualnych preferencji Użytkownika.
Administrator zaleca Użytkownikom umożliwienie pełnej obsługi plików cookies na ich urządzeniach
w odniesieniu do połączeń z witryną tsop.pl.

3.2
Użytkownik kontrolujący swoje Urządzenie oraz oprogramowanie przeglądarki internetowej
ma możliwość samodzielnego zezwolenia, ograniczenia lub wyłączenia obsługi plików cookies na
swoim Urządzeniu w dowolnym momencie i niezależnie od aktualnych operacji Serwisu TSOP.
Z reguły wymaga to zmian w konfiguracji przeglądarki internetowej z poziomu interfejsu graficznego
oprogramowania (patrz dokumentacja techniczna przeglądarki). Użytkownik może również w każdej
chwili odczytać lub usunąć dotychczas zapisane pliki cookies korzystając z dostępnych w
oprogramowaniu przeglądarki funkcji. Administrator informuje, iż w niektórych przypadkach,
ograniczenie obsługi cookies wedle woli Użytkownika może skutkować ograniczeniem lub
wyłączeniem tych funkcji Serwisu TSOP, które wymagają przechowywania informacji po stronie
Użytkownika. W takim przypadku Administrator nie jest w stanie zagwarantować właściwego
poziomu usług, i ponosi ograniczoną odpowiedzialność za rezultaty działań Użytkownika prowadzone
wbrew zaleceniom technicznym.

3.3
W celu świadczenia usług Serwisu TSOP drogą elektroniczną Administrator wykorzystuje dwa typy
plików cookies:
a) cookies sesji, która są zapisywane i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika od chwili
nawiązania połączenia przez przeglądarkę internetową Użytkownika do momentu normalnego
zakończenia sesji serwerowej danego połączenia. Po prawidłowym zakończeniu sesji, zapisane w jej
trakcie cookies są usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie zapisuje i nie
odczytuje żadnych informacji poufnych ani danych osobowych Użytkownika.
b) cookies trwałe, które są zapisywane i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, i pozostają
tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub całkowite wyłączenie
sprzętu nie powoduje automatycznego usunięcia cookies trwałych z Urządzenia Użytkownika. Tak jak
w przypadku cookies sesji, mechanizm cookies trwałych nie zapisuje ani nie pobiera jakichkolwiek
danych osobowych lub informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.4
Wykorzystywane przez Administratora cookies nie niosą ze sobą zagrożenia bezpieczeństwa
Urządzenia Użytkownika ze strony wirusów lub niechcianego oprogramowania. Cookies zawierają
dane, których źródłem jest system informatyczny Serwisu TSOP, w tym nazwę domeny z której
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pochodzą, przewidywany czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz zbiór wartości istotnych dla
funkcjonowania Serwisu TSOP.

4 Cele używania Cookies w Serwisie TSOP
Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

4.1
- w celu prawidłowej konfiguracji oprogramowania Serwisu TSOP, w tym:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
systemu serwującego strony,
b) rozpoznania połączonego urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji pod kątem wyświetlenia
strony internetowej dostosowanej do indywidualnych preferencji,
c) zapamiętania ustawień Użytkownika, w tym personalizacji interfejsu graficznego w zakresie
wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki lub układu elementów graficznych,
d) zapamiętywania historii odwiedzonych stron serwisu w celu rekomendacji treści;

4.2
- w celu zidentyfikowania użytkownika w serwisie oraz prawidłowej obsługi sesji, w tym:
a) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, przy przechodzeniu ze strony na stronę, bez
konieczności każdorazowego podawania loginu i hasła,
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu TSOP,
c) weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki internetowej Użytkownika,
d) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług Serwisu TSOP;

4.3
- dla realizacji pełnej funkcjonalności stron internetowych, w tym:
a) poprawnej obsługi programów partnerskich, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł
przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu TSOP,
b) zapamiętania lokalizacji Użytkownika,
c) badań oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk przeglądania w celu ulepszania struktury i
zawartości Serwisu TSOP,
d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności,

4.4
- w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług Administratora w zakresie
dopuszczonym obowiązującymi przepisami,

4.5
- w celu dostosowania prowadzonych za pośrednictwem Serwisu TSOP, i za zgodą Użytkownika,
działań marketingowych partnerów, firm lub osób trzecich,

4.6
- w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane
z zewnętrznych serwisów internetowych

4.7
- w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych
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4.8
- w celu prezentowania reklam dostosowanych do wskazanych przez Użytkownika preferencji, z
wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;

4.9
- w celu umożliwienia zalogowania do Serwisu TSOP za użyciem poświadczeń serwisu zewnętrznego.
KONIEC DOKUMENTU
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