Polityka Cookies FX Solutions Sp. z o.o.
Czytasz tę politykę gdyż najprawdopodobniej odwiedziłeś naszą stronę internetową: https://treﬁx.co,
czyli stronę spółki Treﬁx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-890)
przy ul. Heweliusza 11 / 811, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gdańsku-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000705730, posiadającej numer NIP: 7010777685.
Zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz.
1800 z późn. zm.) chcielibyśmy przekazać Ci informacje dotyczące wykorzystania przez nas plików
cookies oraz możliwości określenia przez Ciebie warunków przechowywania lub uzyskiwania
dostępu w zakresie plików cookies.

Czym są pliki „cookies”?
Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w
urządzeniach końcowych (np. komputerach) użytkowników. Pozwalają na rozpoznanie urządzenia
użytkownika i wyświetlenie danej witryny internetowej zgodnie z jego indywidualnymi
oczekiwaniami. „Cookies” są wysyłane np. po odwiedzeniu strony internetowej przez serwer WWW
i zazwyczaj zawierają w sobie nazwę tej strony, z której pochodzą, unikalny numer, jak również czas
ich przechowywania na urządzeniu końcowym.

Do czego wykorzystujemy pliki „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu zapisywania drobnych danych użytkowników, dzięki czemu
możliwe jest dostosowanie zawartości stron internetowych do ich indywidualnych preferencji, czyli
np. wyglądu, układu oraz języka witryny. Używa się ich także celem tworzenia anonimowych
statystyk, pomagających zrozumieć w jaki sposób dana osoba korzysta ze stron internetowych, dzięki
czemu można poprawić ich strukturę oraz zawartości, bez indywidualnej identyfikacji użytkownika.

Jakie pliki „cookies” są używane?
Przeważnie stosuje się dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich mają
charakter tymczasowy, tj. pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony
internetowej lub zamknięcia przeglądarki. „Stałe” pliki z kolei pozostają na urządzeniu użytkownika
przez określony czas, oznaczony w parametrach plików „cookies”, bądź też do momentu, w którym
użytkownik usunie je manualnie.

Blokowanie plików „cookies”

Domyślnie, każda przeglądarka internetowa dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na
komputerze użytkownika. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby
blokować pliki „cookies” lub uniemożliwić część funkcji z nimi związanych. Należy jednak pamiętać, iż
ograniczenie stosowania plików „cookies” może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności, dostępne
na danej witrynie internetowej.

Przechowywanie plików cookies
Przechowujemy pliki cookies dwóch rodzajów:
- sesyjne – przechowywane do chwili zamknięcia przeglądarki internetowej lub opuszczenia strony,
- stałe – przechowywane przez czas określony w ich parametrach lub do momentu usunięcia ich
przez użytkownika.

Sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookies zawarte są w instrukcjach
producentów przeglądarek internetowych, które znajdują się pod poniżej
zamieszczonymi linkami:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-history
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Kontakt z nami
Gdybyś miał/a jakieś pytania lub wątpliwości związane z wykorzystywaniem plików cookies, możesz
skontaktować się z nami, pisząc na adres mailowy: rodo@trefix.co.

