
Polityka prywatności 

 

Polityka Cookie 

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszej strony internetowej było bezpieczne, 

wygodne oraz dostarczało wszystkich potrzebnych informacji. Jednym ze sposobów 

osiągnięcia tego celu jest wykorzystywanie plików cookie, które są umieszczane na Twoim 

komputerze, w celu zebrania informacji na temat Twoich wizyt na naszej stronie internetowej. 

Informacje te są niezbędne, aby strona Metalexport-s.pl mogła działać prawidłowo. Nasz 

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

zawartych w plikach cookie. 

 

Czym są pliki cookie? 

Jest to niewielka informacja tekstowa zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika 

w pliku cookie, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. 

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 

Do czego używamy plików cookie? 

1. Dostosowanie zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji 

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; 

2. Tworzenie statystyk, które pokazują, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają 

ze strony internetowej, dzięki czemu możemy doskonalić jej strukturę oraz zawartość; 

3. Zagwarantowanie połączenia z odpowiednim serwisem na stronie internetowej, 

podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu tej strony. 

 

Rodzaje plików Cookie 

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) 

oraz „stałe” (persistent cookies). 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. 

 

Jak ograniczyć lub usunąć pliki cookie z komputera? 

1. Możesz ograniczyć lub usunąć pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki 

internetowej. Skorzystaj z pomocy w Twojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak to 

zrobić. Pamiętaj, że jeżeli usuniesz i zablokujesz pliki cookie z naszej strony 

internetowej, część strony może nie działać poprawnie. 



2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym 

czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać 

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 

plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 

każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe 

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w 

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

3. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 

reklamodawców oraz partnerów. 

4. Więcej informacji na temat plików cookie dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu 

przeglądarki internetowej oraz na stronie www.allaboutcookies.org. 

 

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) 

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej 

przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. 

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.  

Administrator danych osobowych: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Metalexsport-s sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa, NIP: 526-278-1610, REGON: 

015772857, e-mail: rodo@metalexport-s.pl , tel. kontaktowy: (22) 460 51 50. 

 

Kontakt ws. ochrony danych osobowych: 

Adres e-mail: rodo@metalexport-s.pl. Za jego pośrednictwem udzielimy Ci informacji na 

temat spraw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym 

przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych: 

 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  

 prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

 prawo do przenoszenia danych po upłynięciu okresu wynikającego z przepisów prawa 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Zmiany naszej polityki prywatności. 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie 

nowej polityki prywatności na tej stronie. 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez 

email: rodo@metalexport-s.pl. 


