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COOKIES
Synektik S.A. przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe
Spółki oraz w inny osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za
pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ArView.pl.
Sklep internetowy ArView działa pod adresem www.arview.pl, jest własnością i prowadzony jest przez firmę
Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-710 przy Alei Wincentego Witosa 31, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377574, NIP: 521-31-97-880, kapitał
zakładowy 4 264 564,50 PLN, numer telefonu: +48 22 327 09 00 (od poniedziałku do piątku, w godzinach
08:00-16:00), e-mail: serwis@synektik.com.pl.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do
naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści
informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są
ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Synektik S.A.. Na podstawie
plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Synektik S.A.
Pliki Cookies stosowane w serwisach należących do Synektik S.A. nie przechowują żadnych danych
osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a
serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej
wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?
Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony
internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies:
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić
uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania
preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie
ze stron www.
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W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i
postępować zgodnie z instrukcjami danej przeglądarki:
•
•
•
•
•

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia przenośne:
•
•
•
•

Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

Odnośniki do innych stron
Serwisy należące do Synektik S.A. zawierają odnośniki do innych stron WWW. Synektik S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności
dotyczy tylko serwisów WWW należących do Synektik S.A.

Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie
danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na
analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
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