
Polityka prywatności 

Szanowni Państwo, w trosce o Państwa prywatność przygotowaliśmy dla Państwa informację o 
przetwarzanych przez GRUPĘ KON-PLAST Sp. z o. o. Sp. k. zawierającą informację o plikach cookies 
(ciasteczkach) oraz funkcjonowania serwisu w kontekście R  P R         P R      U 
 UR P JSK  G    R  Y (U ) 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 uchylenia dyrektywy 95/46/W  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (RODO)do naszego 
serwisu. 

Ciasteczka  

Na stronie internetowej http://www.konplast.com.pl wykorzystujemy pliki tekstowe określane 
potocznie jako ciasteczka (pliki cookies). Ciasteczka służą do różnych celów, ale bezpośrednio nie 
określają osoby użytkownika przeglądarki. Ciasteczka umożliwiają łatwiejsze korzystanie ze strony 
internetowej np. zapamiętają wcześniejsze odwiedziny i ustawione preferencje językowe, czy 
ustawienia układu strony. Ciasteczka poza tymi funkcjami mogą być wykorzystywane także w innych 
celach takich jak cele statystyczne czy marketingowe.  
 
 ajistotniejsze jest jednak to, że ciasteczka tak naprawdę rozpoznają przeglądarka internetowa z 
której korzysta użytkownik, a nie konkretnego użytkownika, co oznacza, iż ciasteczko nie zawiera 
Państwa danych osobowych umożliwiających Państwa bezpośrednią identyfikację. Nasz serwis nie 
prowadzi również żadnych działań mających na celu pośrednią identyfikację Państwa tożsamości. W 
związku z tym nie prowadzimy żadnych działań mających na celu wykorzystanie ciasteczek w celu 
identyfikacji. 
 
 asza strona nie zawiera także żadnych formularzy, zapisów do newsletter’a czy innych funkcji 
umożliwiających pozostawienie danych osobowych na naszej stronie internetowej. 
 
Na stronie internetowej http://www.konplast.com.pl używamy następujących ciasteczek: 
 
„sesyjne” – (1694d6d5407ea68b448aeb44a2ffa72b – ciasteczko służące do prawidłowego działania 
strony, określające przeglądarkę korzystającą z serwisu i czas trwania sesji. Ciasteczko jest 
wykasowywane wraz z zakończeniem sesji (wyłączeniem przeglądarki internetowej) 
 
„stałe” (_ga, _git, _gat – ciasteczka Google, służące do zapisywania statystyk Google  nalitics. i służa 
takim celą jak anonimowe badanie ilości odwiedzin, czasu korzystania ze strony, anonimowe 
odróżnianie korzystających ze strony, ograniczeniu żądań na stronie.Służa nam do tworzenia przez 
firmę Google anonimowych statystyk korzystania z naszej strony i udostępniania nam tych analiz. 
Ciasteczka są przechowywane zgodnie z informacją Google odpowiednio: przez  2 lata, 24 godziny i 1 
minutę. Ciasteczka te są opracowane przez firmę Google dostarczającą usług Google  nalitics i to ona 
odpowiada za ich działanie.  Więcej na stronie: 
  
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage.  
 
 
Powyżej wskazane ciasteczka nie służą nam do pozyskiwania danych o Państwa tożsamości, nie są też 
przetrzymywane dłużej niż okres ich przydatności. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi 
osobami przeglądającymi nasze strony. Każdy może korzystać z nich anonimowo – nie wymagamy 
rejestracji.  

Zmiany na urządzeniu 

http://www.konplast.com.pl/
http://www.konplast.com.pl/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage


Ciasteczka i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian 
konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanemu w tym urządzeniu. 
 
Kontrola sposobu działania ciasteczek 
 o użytkownik decyduje o tym na jakie umieszczanie jakich ciasteczek chce zezwolić i może to zrobić 
poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Poprzez ustawienia ustawień przeglądarki użytkownik 
wyraża lub nie wyraża zgody na ich używanie. Użytkownik może także usunąć pliki cookie, które już 
znalazły się na jego urządzeniu.  
 
Pod poniższymi linkami znajdują się wskazówki, jak zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce i/lub 
jak usunąć je ze swojego komputera:  
 

 Chrome:  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

 Internet Explorer:  
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-
explorer 

 Mozilla Firefox:  
https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek#firef
ox:mac:fx61 
Safari:  
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL 

 
Ponadto, jeżeli nie chcesz być obserwowany przez Google Analytics, możesz również zainstalować ten 
dodatek dostępny na stronie Google: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 
RODO 
W związku z faktem, iż nasza strona nie zawiera żadnych formularzy, zapisów do newsletter’a czy 
innych funkcji umożliwiających pozostawienie danych osobowych na naszej stronie internetowej, a 
ciasteczka nasz serwis nie prowadzi również żadnych działań mających na celu identyfikację Państwa 
tożsamości poprzez ciasteczka. W związku z powyższym w odniesieniu do niniejszego serwisu 
znajdującego się na stronie http://www.konplast.com.pl przepisy RODO, które regulują 
przetwarzanie danych osobowych, nie znajdują zastosowania, ponieważ nie przetwarzamy w ramach 
serwisu danych osobowych. 
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