Cookies
Każdy użytkownik pozostający na naszej stronie internetowej ttpsc.com oraz korzystający z
jej zasobów wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.
1. Czym są pliki cookies?
To pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę
internetową użytkownika serwisu. Pliki cookies dzielą się na tymczasowe - pamiętane do
czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są
zapisywane przez przeglądarkę na dłużej.
1. Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?
Pliki te nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych, nie są
szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się
niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. Wyłączenie obsługi cookie, nie wpłynie
negatywnie na zawartość oraz funkcjonowanie strony, może ono jedynie zmniejszyć wygodę
korzystania z serwisu.
1. Do czego używane są przez nas pliki cookies?
Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań
użytkowników korzystających ze strony internetowe ttpsc.com. gromadzenia danych
demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony lub do
personalizacji jej zawartości.
Strona ttpsc.com wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach: korzystanie
z remarketingu za pomocą Google Analytics. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, mogą
wyświetlać nasze reklamy w Internecie. Administrator usługi oraz dostawcy zewnętrzni,
korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych
(np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na
podstawie historii odwiedzin użytkowników w witrynie.
Jesteśmy jedynym administratorem danych osobowych na stronie ttpsc.com, dane osobowe
przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z
Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1. Jak usunąć pliki cookies?
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies

dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może
żądać także całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Po ich usunięciu nie
będziemy się z użytkownikiem kontaktować oraz przesyłać żadnych informacji związanych z
naszą działalnością.

