Polityka Prywatności i pliki „cookies”
Polityka prywatności
„SPORTSTUDIO Kulturystyka i Rekreacja Fizyczna Stanisław Mirocha” szanuje prawo użytkowników do
prywatności. Dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne
zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników.
Korzystając ze strony internetowej www.fitnessaqua.pl użytkownik pozostaje anonimowy. Wynikające
z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (adresy IP
połączeń) są wykorzystywane jedynie w celach technicznych, związanych z administracją witryny.
„SPORTSTUDIO Kulturystyka i Rekreacja Fizyczna Stanisław Mirocha” nie gromadzi żadnych danych osobowych
użytkowników niniejszej Witryny.

Pliki „cookies”
Pliki „cookies” umożliwiają nam lepsze dopasowanie się do preferencji naszych użytkowników. Twoja
internetowa przeglądarka przechowuje pliki tekstowe („cookies”) na dysku Twojego komputera, laptopa,
tabletu, telefonu komórkowego. Zawartość plików „cookies” instalowanych poprzez niniejszą witrynę nie
pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki „cookies” nie przetwarzają ani nie przechowują danych osobowych
a jedynie dane określające w jaki sposób dokonywane są wybory dotyczące odwiedzin naszej strony.
Strona www.fitnessaqua.pl stosuje wyłącznie pliki „cookies” potrzebne do korzystania z narzędzia o nazwie
Google Analytics, służącego do tworzenia zagregowanych statystyk. Dzięki niemu możemy się dowiedzieć
między innymi, w jaki sposób internauci korzystają ze Strony – bez ich personalnej identyfikacji, czego
najczęściej szukają na Stronie i ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach, a także jakich używają
języków, z jakich rejonów świata pochodzą i z jakich przeglądarek korzystają. Ta wiedza pomaga nam pracować
nad ulepszaniem struktury Strony i jej treści tak, żeby jak najlepiej spełniała Państwa oczekiwania, aby była
możliwie najbardziej funkcjonalna i zawierała interesujące Państwa informacje.
Google Analitics jest trzecią stroną i gromadzi informacje o stronach www, które są odwiedzane, o czasie jaki
jest spędzany na poszczególnych stronach, sposobach wejścia na daną stronę i jakie były kolejne wybory. Pliki
typu „cookies” nie gromadzą żadnych danych osobowych np. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego
itp.
Mogą Państwo mieć wpływ na sposób, w jaki Google Analytics gromadzi Państwa dane, dzięki dodatkowi do
przeglądarki internetowej blokującemu Google Analytics. Przekazuje on do skryptu JavaScript Google Analytics
instrukcję, by informacje o wizycie na danej witrynie nie były przesyłane do Google Analytics.
Jeśli chcą Państwo wyłączyć przesyłanie takich informacji, proszę pobrać i zainstalować ten dodatek w używanej
przez Państwa przeglądarce. Jest on dostępny dla: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox,
Apple Safari i Opera pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .
Standardowo przeglądarki dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu końcowym,
niemniej każdy użytkownik może się temu sprzeciwić. W tym celu mogą Państwo zmienić ustawienia swojej
przeglądarki internetowej tak, żeby blokowała obsługę plików „cookies” lub informowała za każdym razem, gdy
taki plik jest przesyłany na Państwa urządzenie. Brak akceptacji plików „cookies” nie spowoduje ograniczenia w
dostępności ani funkcjonowaniu strony.

