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POLITYKA PRYWATNOŚCI dot. plików „cookies”  

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy plików „cookies”, które generowane są przez stronę internetową www.gok.pl, której właścicielem jest 
GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. (63-400), ul. Traugutta 126. Polityka Prywatności ma charakter 
informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób odwiedzających stronę www.gok.pl lub klientów właściciela strony. 
Można skontaktować się z nami np. przesyłając stosowny wniosek na adres naszej siedziby lub elektronicznie na adres e-mail: gok@gok.pl 

 
  

1. Czym są pliki „cookies”? 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przeznaczone do korzystania ze stron internetowych - pliki tekstowe 
przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, 
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

2. Do czego używamy plików „cookies”? 

Pliki „cookies” używane są przez nas w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia 
anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia 
ulepszanie jej struktury, treści oraz jej pozycjonowanie, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 

3. Jakich plików „cookies” używamy i czy są one szkodliwe? 

Pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego 
wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” –
„sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony 
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas 
określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez 
partnerów właściciela strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności. 

4. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe 

Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika -pliki 
„cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację 
użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, 
a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu 
wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. W związku z polityką właściciela strony takie dane są zaszyfrowane w sposób 
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

5. Tworzenie statystyk  

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest analizowanie niektórych zachowań 
użytkowników np. tego, jak często odwiedzają naszą stronę internetową, jakie produkty najczęściej oglądają czy jaki jest średni czas trwania 
sesji użytkowników. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników. 
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6. Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki „cookies”?  

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody. 
Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci 
domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o użytkownikach. Podstawą 
przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes właściciela strony jako administratora, jakim jest potrzeba optymalizacji 
korzystania ze strony internetowej. 

7. Jak długo informacje zebrane przez pliki „cookies” będą 

przechowywane? 

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być 
przechowywane w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy 
czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd masz 
możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim pliki cookies mogą stanowić takie dane). 

8. Czy możesz się sprzeciwić wykorzystywaniu informacji pochodzących z 

plików „cookies”? 

W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać 
zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
 

9. Usuwanie plików „cookies” 
 
Pamiętaj, że zgodami na wykorzystywanie plików cookies możesz zarządzać za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Standardowo 
oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. 
Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki 
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach 
obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki 
w celu uniknięcia zamieszczenia plików cookie na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików cookie dla poszczególnych przeglądarek: 

Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Edge 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

10. Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies) 

Stosowane przez właściciela strony pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika. Administrator współpracuje jednak 
z innymi podmiotami w zakresie prowadzonej przez nie działalności analitycznej realizowanej na rzecz administratora. Na potrzeby tej 
współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu użytkownika zapisuje również pliki cookies pochodzące od 
podmiotów prowadzących taką działalność. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają umożliwić administratorowi analizę zachowań osób 
odwiedzających stronę administratora. 
 
W ramach działalności statycznej i analitycznej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują pliki cookie: 
 
Google (narzędzie Google Analitycs) 
 
Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. 
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2019 
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https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/windows-delete-cookies
mailto:gok@gok.pl

