POLITYKA COOKIES
Strona www.atpactivity.pl zwana dalej Stroną należy do ATP activity spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa. z siedzibą w Gdyni przy ul. Leszczynki 71, 81-200
Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000805162, NIP 958-170-40-19, Regon 384423119.
Wyświetlając Stronę stajesz się jej Użytkownikiem i wyrażasz zgodę na używanie plików
cookies zgodnie z Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików cookies,
powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować
z używania Strony.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony (komputerze, tablecie
lub smartphonie) i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Pliki cookies zazwyczaj zawierają
nazwę Strony, z której pochodzą, czas przechowywania (długość życia) ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze
stroną internetową.

DO CZEGO SĄ UŻYWANE PLIKI COOKIE?

Pliki cookie służą przede wszystkim do dostosowania zawartości Strony do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio ją wyświetlić, lub dostosować do
indywidualnych potrzeb.
Służą również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIE SĄ WYKORZYSTYWANE NA STONIE?

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
Strony;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, z którego
pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony.

JAK KONFIGUROWAĆ I USUWAĆ PLIKI COOKIE?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 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
w urządzeniu Użytkownika Strony.
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

