POLITYKA COOKIES SERWISU GRUPAAZOTY.COM
I STRON W DOMENIE GRUPAAZOTY.COM

§1
DEFINICJE
1. Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których
Użytkownik korzysta z Serwisu.
2. Cookies Usługodawców - Cookies zamieszczane przez Usługodawców, związane
ze świadczeniem usług
drogą
elektroniczną
przez
Usługodawców za
pośrednictwem Serwisu.
3. Cookies Zewnętrzne - Cookies zamieszczane przez Partnerów Usługodawców,
za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
4. Urządzenie - elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.
5. Usługodawcy – następujące spółki z Grupy Azoty:
a. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w KędzierzynieKoźlu 47-220, ul. Mostowa 30A, nr KRS 0000008993;
b. Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie 33-101, ul. Kwiatkowskiego 8,
nr KRS 0000075450;
c. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach 72-010,
ul. Kuźnicka 1, nr KRS 0000015501;
d. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach 24-110,
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, nr KRS 0000011737;
6. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu w jakikolwiek sposób.
§2
POLITYKA COOKIES
1. Usługodawcy oświadczają, iż świadcząc Usługi drogą elektroniczną przechowują
i uzyskują dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, za pomocą plików
Cookies. Niniejszy paragraf 2 („Polityka Cookies”) określa zasady przechowywania
i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies,
służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawców.
2. Instalacja plików Cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług
w Serwisie.
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3. Stosowane przez Usługodawców Cookies są bezpieczne dla Urządzenia
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do
Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego
Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas
przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
4. Usługodawcy wykorzystują dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika
i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.
Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia;
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają
tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia
Użytkownika.
5. Mechanizm plików Cookies (zarówno sesyjnych, jak i trwałych) nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z Urządzenia Użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub
przechowywane dane osobowe.
6. Usługodawcy wykorzystują Cookies Własne w następujących celach:
a. konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
b. analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych
i anonimowych danych statystycznych, tworzenia anonimowych statystyk
za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć,
w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia
ulepszanie jego struktury i zawartości;
c. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych
dostosowanych do preferencji Użytkownika.
7. Usługodawcy wykorzystują Cookies Zewnętrzne do konfiguracji Serwisu
- dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania z Serwisu (administrator Cookies: Spółki z Grupy Azoty);
8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu
przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa
w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi. 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 Cookies na urządzeniu
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Nadto Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając
z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
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9. Usługodawcy zastrzegają, iż ograniczenie stosowania plików Cookies, o którym
mowa w ustępie powyższym, może wpłynąć na niektóre funkcje, które ze swej
natury wymagają plików Cookies.
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