POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO NAJ.LOTOS.PL
Definicje
§1.
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie użytych w niej wyrażeń:
1) „Usługodawca” – Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000106150, posiadająca numer NIP:
583-000-09-60 oraz posiadająca REGON 190541636;
2) „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
3) „Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy pod adresem www.naj.lotos.pl
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Zasady ogólne
§2.
Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony
poufności informacji przekazywanych przez nich w ramach Serwisu.
Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga i nie przewiduje podania przez nich danych
osobowych.

Pliki cookies
§3.
Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) zwane dalej „Plikami Cookies”.
Pliki Cookies to dane przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania
z Serwisu. Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Pliki Cookies nie są szkodliwe dla komputera czy innego urządzenia dostępowego Użytkownika, za pomocą
którego korzysta z Serwisu.
Usługodawca wykorzystuje Pliki Cookies, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach,
w szczególności o sposobie korzystania przez nich z Serwisu, w celu dostosowania Usług i treści Serwisu do
indywidualnych potrzeb Użytkowników, zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia
funkcjonalności Serwisu.
W ramach wykorzystywania Plików Cookies Usługodawca gromadzi następujące anonimowe
(niepozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:
1) lokalizacja zakończenia systemu informatycznego, z którego korzysta, w sieci,
2) IP urządzenia dostępowego,
3) nazwy hostów,
4) szybkość połączenia,
5) czas spędzony w Serwisie,
6) rodzaj przeglądarki oraz jej język,
7) sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
8) odwiedzane podstrony Serwisu.
Usługodawca informuje, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki
internetowe) dopuszczają przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownik może dokonać zmiany tych parametrów przeglądarki internetowej, dotyczących Plików
Cookies. Usługodawca informuje jednocześnie, że ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpłynąć
na funkcjonalność niektórych elementów Serwisu.

