
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie 
internetowym www.nordic.slupsk.pl 

Portal  www.nordic.slupsk.pl przywiązuje  szczególną  wagę  do  poszanowania  prywatności 
użytkowników odwiedzających serwisy w domenie nordic.slupsk.pl. Nie zabiega o identyfikację 
użytkowników stron portalu i nie przekazuje danych identyfikacyjnych stronom trzecim. 

Pliki cookies i mechanizm ich funkcjonowania na stronach internetowych nordic.slupsk.pl

Czym są pliki   cookies  ?  

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, 
do urządzenia końcowego użytkownika. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy.

Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową 
dostosowaną  do  jego  indywidualnych  preferencji.  Cookies zazwyczaj  zawierają  nazwę  strony 
internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny 
numer. 

Do czego używamy plików   cookies  ?  

Pliki  cookies  używane są w celu  dostosowania  zawartości  stron  internetowych  do  preferencji 
użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również  w celu 
tworzenia  anonimowych,  zagregowanych  statystyk,  które  pomagają zrozumieć  w  jaki  sposób 
użytkownik korzysta ze stron internetowych co   umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 
z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików   cookies   używamy?  

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich 
są plikami  tymczasowymi,  które  pozostają na  urządzeniu   użytkownika,  aż  do  wylogowania 
ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 
pozostają na  urządzeniu   użytkownika przez  czas  określony  w  parametrach  plików  cookies 
albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez  użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej 
polityce prywatności.
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Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie 
internetowym www.nordic.slupsk.pl 

Mechanizm funkcjonowania plików   cookies  

Mechanizm  cookies nie  jest  wykorzystywany  do  pozyskiwania  jakichkolwiek  informacji 
o użytkownikach  serwisu  ani  śledzenia  ich  nawigacji.  Pliki  cookies stosowane  w  serwisie 
nordic.slupsk.pl  nie  przechowują  żadnych  danych  osobowych  ani  innych  informacji  zebranych 
od użytkowników.

W przeglądarce  internetowej  można zmienić  ustawienia  dotyczące  cookies.  Można je  też 
całkowicie  zablokować.  Zwiększa  to  poziom  bezpieczeństwa i  ochrony  danych,  ale  może 
także uniemożliwiać działanie niektórych funkcji, np. zalogowanie się na konto pocztowe. 
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. 

Odnośniki do innych stron

Serwis  www.nordic.slupsk.pl zawiera  odnośniki  do  innych  stron  WWW.  Nie  ponosimy 
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, 
by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka 
prywatności dotyczy tylko serwisu nordic.slupsk.pl.  

Zmiany

W przypadku  zmiany  obowiązującej  polityki  prywatności,  wprowadzone  zostaną  odpowiednie 
modyfikacje do powyższego zapisu.
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