Polityka plików cookie
§ 1. DRUTEX S.A. - POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIE
Firma DRUTEX S.A. wykorzystuje pliki cookie w celu ciągłego poprawiania możliwości korzystania ze strony
internetowej. Pliki cookie mogą przede wszystkim ułatwiać poruszanie się na stronie, przykładowo, przez
zapamiętywanie wyboru języka lub innych specyficznych ustawień. Ponadto, określone pliki cookie dostarczają
firmie DRUTEX S.A. informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej, co pośrednio
pozwala również na lepsze dostosowanie strony do oczekiwań odwiedzających. W końcu, pliki cookie mogą
umożliwiać korzystanie z określonych funkcji dodatkowych, takich jak „polubienie” różnych elementów w
serwisie Facebook.
§ 2. Czym dokładnie są pliki cookie?
Pliki cookie to po prostu niewielki plik tekstowy zawierający dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony
internetowej przez użytkownika. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić przywoływanie informacji o tym, co
użytkownik robił na danych stronach internetowych w przeszłości. Mogą one obejmować dane o takich
czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie
zawartości stron, które miały miejsce miesiące, a nawet lata temu. Wyróżnia się kilka rodzajów plików cookie.
Gdyby nie one, strony internetowe nie działałyby w sposób, do którego przyzwyczaili się użytkownicy.
Dzięki plikom cookie DRUTEX S.A. może, przykładowo, zagwarantować, że informacje wyświetlane na ekranie
podczas następnej wizyty będą dostosowane do preferencji użytkownika. Za pomocą plików cookie firma
DRUTEX S.A. może także identyfikować najpopularniejsze sekcje strony internetowej, ponieważ rejestrują one
informacje o odwiedzanych stronach i czasie spędzanym podczas ich przeglądania. Na podstawie zebranych
danych DRUTEX S.A. może dostosować stronę internetową, aby lepiej spełniała ona oczekiwania użytkowników
i była bardziej zorientowana na ich preferencje. Pliki cookie mogą także ułatwiać działanie aplikacji firm trzecich,
takich jak połączenia z sieciami społecznościowymi.
§ 3. Jak uzyskujemy zgodę na wyświetlanie plików cookie?
Pliki cookie są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym za zgodą użytkownika. Zgoda może zostać
wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu
wykorzystywanym przez użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której użytkownik używa do
przeglądania naszego serwisu internetowego. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić
zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w serwisie internetowym plików cookie oraz zdecydować
o ich usunięciu.
Po wejściu na stronę internetową DRUTEX S.A. każdorazowo zostaje wyświetlone pytanie o wyrażenie zgody
na używanie plików cookie oraz odnośnik do niniejszej polityki wykorzystania plików cookie, pozwalający na
uzyskanie dalszych informacji.
§ 4. Jakie dane są gromadzone i w jakich celach?
Podczas wizyty na stronie internetowej firma DRUTEX S.A. może automatycznie gromadzić następujące
informacje techniczne (które nie umożliwiają identyfikowania użytkowników): system operacyjny i typ
przeglądarki, nazwa domeny innej strony internetowej, z poziomu której uzyskano dostęp do strony internetowej,
godzina i czas trwania wizyty, wyświetlane strony internetowe itd.
Te dane są używane wyłącznie do celów wewnętrznych, tzn. w celu gromadzenia przez DRUTEX S.A. ogólnych
danych demograficznych, zachowań i zainteresowań i umożliwiają one DRUTEX S.A. lepiej dostosować stronę
internetową i jej aplikacje do różnych potrzeb i życzeń użytkowników oraz w celu lepszego:
• zidentyfikowanie użytkownika jako zalogowanego na danej stronie

• zapamiętywanie takich danych jak informacje wprowadzone przez użytkownika w formularzach podczas
przechodzenia na różne strony w trakcie tej samej sesji przeglądarki internetowej
• przyspieszenia wyszukiwania;
• rozpoznawania (anonimowego) użytkowników wracających na naszą stronę.
Oprócz zapamiętywania ustawień użytkownika na stronie internetowej www.drutex.pl wykorzystuje zebrane
informacje wyłącznie w celu prowadzenia statystyk w serwisie Google Analytics, to znaczy, że dane są używane
wyłącznie w sposób sumaryczny i wyłącznie w celach wewnętrznych. Firma DRUTEX S.A. nie gromadzi
informacji osobistych na temat użytkowników i na podstawie gromadzonych danych nie może identyfikować ich
osobiście.
§ 5. Jak dowiedzieć się więcej o plikach cookie?
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania przez nas plików cookie, należy wysłać na maila
drutex@drutex.com.pl
§ 6. Czy można usunąć pliki cookie?
Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w niniejszym serwisie
internetowym, może je z łatwością usunąć z folderu plików cookie swojej przeglądarki. Można również dokonać
takich ustawień przeglądarki, aby blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie
w komputerze użytkownika.

