
Polityka cookies  

HASMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

 

I. Definicje 

Pod pojęciami użytymi w dokumencie rozumie się: 

1. Administrator – spółka HASMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Dojazdowej 8, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000996731 

2. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas 

korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o 

aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od 

zaufanych partnerów Administratora. 

3. Polityka cookies – niniejsza Polityka cookies. 

4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.hasmax.pl 

5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis. 

 

II. Do czego są wykorzystywane Pliki cookie w Serwisie? 

 Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp 

do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego. 

 Administrator wykorzystuje Pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych – 

jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Serwisu. 

 Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać 

dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local 

Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas 

korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika). 

 

III. Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Serwisie? 

Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie: 

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

Platformy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach Platformy; 

 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;  

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

stron internetowych Platformy;  

 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;  

 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych 

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie 

służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie 

dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

 

IV. Jak długo przechowywane są Pliki cookie? 

W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne pliki cookie. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia 



strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 

cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  

 

V. Kiedy i jak można zmienić ustawienia w zakresie cookies? 

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).  

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne w Serwisie. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym 

Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem 

reklamodawców oraz partnerów. 

 

VI. Zmiany Polityki prywatności 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 26.01.2023 r. 

 

 

 


