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POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”  

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” strony internetowej www.adwa.pl, zarządzanej przez 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Transportowo-Usługowe „ADWA” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, (93-232) przy ul. Lodowa 7. 

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Użytkownika stron internetowych, staramy się dochować 

wszelkiej staranności aby chronić dane osobowe Użytkownika przekazane podczas korzystania ze strony internetowej. Jeśli 

Użytkownik przekaże swoje dane, dane te zostaną przetworzone  zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w tym 

obszarze. Dane osobowe Użytkownika naszej strony przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora danych lub zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. 

Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. 

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkownika, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania 

informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane 

i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas 

odwiedzania przez niego strony. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem 

przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania 

ze Strony. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 

końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie internetowej 

Strony dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Transportowo-

Usługowe „ADWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google 

Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:  

• Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu 

usługi Google Adwords, 

• Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi 

Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu, 

• Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z 

funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika, 

• YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z 

funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Transportowo-Usługowe „ADWA” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 

94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie 

społecznościowym Facebook z kontem Strony, o ile Usługodawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również 

wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków 

„Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.  

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez 

te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć tutaj: https://www.e-

regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/.   

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą 

utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Strony. 
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