
Polityka plików cookies serwisu www.smbhydromar.pl 

1. Administratorem strony internetowej www.smbhydromar.pl jest Marcin 

Mostowik, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą 

Marcin Mostowik Serwis Maszyn Budowlanych „HYDRO-MAR”, ul. Spokojna 

60; 34-115 Ryczów, numer NIP: 5512269191, numer REGON: 120517664. 

2. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Administrator stosuje 

mechanizm "cookies", tj. plików tekstowych, które zapisywane są na dysku 

urządzenia końcowego Użytkownika.  

3. Poprzez pliki cookies rozumieć należy dane informatyczne przechowywane 

w urządzeniach końcowych Użytkowników, które są przeznaczone do 

korzystania z serwisów internetowych. W szczególności plikami cookies są 

pliki tekstowe, które zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego 

pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz 

niepowtarzalny numer. 

4. Serwis nie gromadzi automatycznie żadnych innych informacji, z 

wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

5. Pliki cookies są przeznaczone do korzystania z serwisu. Administrator 

wykorzystuje pliki cookies do: 

a. Dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych 

preferencji Użytkownika, w szczególności pliki cookies rozpoznają 

urządzenie końcowe Użytkownika w celu poprawnego i zgodnego z 

preferencjami wyświetlenia zawartości serwisu, 

b. Tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości 

identyfikacji Użytkownika, 

c. Kierowania do Użytkowników spersonalizowanych, odpowiadających 

ich zainteresowaniom reklam, 

d. Unikania  zbyt częstego prezentowania tej samej reklamy temu 

samemu Użytkownikowi.    

6. Pliki cookies są ustawiane w czasie wejścia i korzystania przez 

Użytkownika ze strony internetowej pod adresem www.smbhydromar.pl 

oraz na wszystkich jej podstronach i w subdomenach. W żaden sposób nie 

niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na 

jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian 

konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w 

oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. 

7. Strona internetowa www.smbhydromar.pl stosuje dwa rodzaje plików 

cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne mają charakter tymczasowy i są 

przechowywane do momentu opuszczenia strony przez Użytkownika. Pliki 

stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika aż do czasu 

ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. 

8. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych umożliwiają 

gromadzenie plików cookies. Użytkownik w każdym czasie może dokonać 
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zmiany ustawień dotyczących gromadzenia plików cookies. Użytkownik 

może zmienić ustawienia w ten sposób, że: 

a. Pliki cookies będą blokowane w całości lub w części, lub 

b. Każdorazowo gdy poliki cookies będą wysyłane na urządzenie 

końcowe, będzie pojawiał się stosowny komunikat. 

9. Administrator informuje, iż zmiany domyślnych ustawień przeglądarki 

skutkujące ograniczeniem gromadzenia plików cookies, mogą wpływać na 

niektóre funkcje strony internetowej, a także uniemożliwić jej poprawne 

działanie. 

 

 

 


