
 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Szanujemy prawo użytkowników do prywatności, dlatego też stosujemy odpowiednie 

rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność przez osoby trzecie. 

Jednocześnie informujemy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych personalnych 

oraz adresowych naszych użytkowników oraz klientów. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych w serwisie internetowym PW LEMAR Sp. z o.o. Sp. K. 

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 1 

Cel i zakres przetwarzania danych 

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z serwisu internetowego w 

okresie koniecznych do świadczenia usługi. Korzystanie z serwisu internetowego nie 

wymaga rejestracji oraz logowania. 

 

 

 



 

 

POLITYKA COOKIES 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i 

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają 

nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 

końcowym oraz unikalny numer. 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies 

oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszej strony PW LEMAR Sp. z o.o. Sp. 

K. 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 1 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania z serwisu internetowego; w szczególności pliki te pozwalają 

rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, 

dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach serwisu; 



 

 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 

ze stron internetowych serwisu; 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 

regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie 

zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 

szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w 

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 

zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i 

sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). 

Operator serwisu internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą 

wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. 

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki 

internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się 

w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronach 

http://www.aboutcookies.org oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 

http://www.aboutcookies.org/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko


 

 

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych 

podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym 

serwisie internetowym. 

Dane zbierane automatycznie 

Podczas wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy 

domeny, typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają jednak na 

jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika. 

Informacje dodatkowe 

PW LEMAR Sp. z o.o. Sp. K. 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 1 zastrzega sobie 

prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności zgodnie z obowiązującym prawem i 

w sposób, który nie narusza wolności do dysponowania danymi osobowymi przez 

użytkownika. 
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