POLITYKA PRYWATNOŚCI (COOKIES)
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych jest AP Holding S.A. z siedzibą w Krakowie, al. Marszałka
Ferdynanda Focha 32/3, 30-119 Kraków.
CO TO SĄ PLIKI COOKIES?
Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to
niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie
użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Cookies są potrzebne w celu ułatwienia
korzystania ze strony i sprawienia, aby stała się bardziej przyjazna użytkownikowi. Cookies nie
są szkodliwe dla komputera. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich
zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
JAKIE FUNKCJE SPEŁNIAJĄ COOKIES?
Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności
ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać
adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem
na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa
użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto
jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony,
a jedynie z komputerem połączonym z Internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy
do tego adres IP).
JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH Z COOKIES ORAZ PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA?
Przetwarzanie danych z „cookies” jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do celów marketingowych
i analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 ).
JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE Z COOKIES?
„Cookies” to istotny element działania naszej strony internetowej. Głównym celem „cookies”
jest ulepszenie użytkowania strony. Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego
rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować
przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW,
obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych.

Przy korzystaniu ze strony internetowej „Cookies” pomagają nam, na przykład, w identyfikacji
użytkownika (jeśli jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej), w zapamiętaniu jego

preferencji w czasie korzystania ze strony oraz podczas jego przyszłych wizyt, w zarządzaniu
jego koszykiem zakupów, w realizacji zakupów on-line, itd. Pliki cookies używane są w celu
dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności
i personalizacji zawartości witryn internetowych.
Pliki „cookies” są przechowywane na naszym koncie Google Analytics.
POLITYKA PRYWATNOŚCI A PLIKI „COOKIES”
Pliki „cookies” gromadzą dane osobowe w postaci adresu: IP komputera użytkownika i mogą
być zbierane tylko i wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
W związku z polityką AP Holding S.A. dane są zaszyfrowane dzięki czemu uniemożliwiają
dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
TERMIN WAŻNOŚCI PLIKÓW „COOKIES”
Pliki „cookies” możemy podzielić na dwa rodzaje ze względu na termin ważności. Pierwszy
rodzaj „cookies” to tzw. cookie sesyjne, które zostają automatycznie usunięte po zamknięciu
okna przeglądarki internetowej i dane w nich zapisane zostają bezpowrotnie utracone. Drugi
rodzaj plików to trwałe „cookies”, które pozostają zapisane na dłużej, np. na dzień, miesiąc,
rok. Czas ważności „cookies” jest ścisłe uzależniony od ich przeznaczenia, a zawartość po
upływie tego czasu automatycznie usuwana.
USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza umieszczanie „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może w dowolnym
momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie
w Witrynie „cookies” oraz zdecydować o ich usunięciu poprzez wprowadzenie określonych
zmian w konfiguracji przeglądarki. Jeżeli uważają Państwo, że obecność „cookies” narusza
Państwa prywatność, możecie w każdej chwili zablokować ich otrzymywanie oraz usunąć
„cookies już zgromadzone w magazynie przeglądarki. Zmiany można dokonać dla konkretnej
witryny albo ogólnie dla wszystkich połączeń z Państwa przeglądarki.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?
Przysługuje Państwu:
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 C, 40-155 Katowice, b) mailowo na
adres: info@apholding.pl.
Podanie Państwa danych jest warunkiem prawidłowego korzystania ze strony internetowej
www.ecosac.pl, tj. w zakresie jej pełnej użyteczności i funkcjonalności. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
prawidłowego korzystania ze strony internetowej www.ecosac.pl.

